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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فإن معرفة االعتقاد الصحيح والتحقيق يف مسائله والذب عنه والعمل 
 D به منة كربى وهبة عظمى، هيبها اهلل ملن يشاء من عباده، وكيف واهلل 
يقول: ]ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ[ ]حممد:17[، ويف الصحيح 
واحًدا  رجــ�ً  بك  اهلل  يهدي  »فألن   :I لعيل  قال   H النبي  أن 
 خري لك من محر النعم«، فالعلم بتوحيد اهلل، وصحيح املعتقد الثابت عن 

اهلداية  أعظم  ذلك:  واعتقاد  الكرام،  وصحابته   ،H اهلل  رسول 
وأجلها، وهلذا كان حمل عناية السلف ومن سار عىل درهبم، يبذلون الغايل 
ما سبكه  تناقل  دأهبم  عنه، وكان من  والذب  والنفيس يف حتصيله، ومجعه، 
أسلم  هي  إذا  الباب،  هذا  يف  ومجل  عبارات  من  عندهم  واستقرَّ  السلف 
بعدهم، وهلذا عظمت عناية أهل  يأيت  أو مشكل  أو حادث  من لفظ جممل 
ومجع  ذلك،  يف  السلف  كالم  بنقل  اعتنت  التي  بالكتب  املحققني  العلم 
 بعضها إىل بعض لينظر ما حصل اإلمجاع فيه من كالمهم، وطريقة خالفهم، 
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ت عليه عباراهتم، وليقع التنبيه ملا قد حيصل فيها أحياًنا من رواية  وما استقرَّ
باملعنى أو تفرد فيه إشكال، وذلك قليل بفضل اهلل، وكان من هذه الكتب: 
كتاب السنة حلرب الكرماين صاحب أمحد عليه رمحة اهلل، والذي هو جزء من 
مسائله املعروفة، اعتنى فيه بذكر أبواب ومسائل تتعلق باعتقاد السلف مع 
نقل كالمهم يف ذلك، غفر اهلل له وأجزل له املثوبة، وقد سمت مهة االبن/ 
صربي بن مصطفى احملمودي، من طالبنا بالتعليق عىل هذا الكتاب وبحث 
ما يتيرس من مسائله بحًثا يوضح معتقد السلف، وخطأ املخالف والرد عليه، 
ونقل كالم املحققني يف ذلك، وقد قرأ عيلَّ ما يتعلق بكتاب اإليامن فألفيته 
مفيًدا نافًعا حوى علاًم طيًبا فجزاه اهلل خرًيا ونفع به، وأسأله سبحانه أن حيينا 
عىل اإلسالم والسنة وأن يميتنا عليهام غري مبتدعني وال ضالني وال مفتونني 
نبينا حممد  إنه جواد كريم، واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله 

وعىل آله وصحبه أمجعني.
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#

الحمد هلل ..
وبعد:

»فوائد  بعنوان:  هي  التي  الرسالة  هذه  على  اطلعت  فقد 
منتقاة من كتاب السنة لإلمام: حرب الكرماني«، أحد تالميذ 
موضوعه،  في  مفيًدا  كتاًبا  فوجدته  َحْنَبل،  بن  أحمد  اإلم��ام 
عبدالرحمن  أبا  الشيخ  مؤلفه  فجزى  المذكور،  للكتاب  مقرًبا 

صبري المحمودي خير الجزاء ونفع بعلمه ..
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ..

كتبه

عضو هيئة كبار العلماء
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#

E

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  له، ومن يضلل فال هادي  ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد عبده ورسوله.

ڦ[  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ]ٿ 
]آل عمران:102[.

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 
ٺ ٺ ٺ   ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ[ 

]النساء:1[.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ]ۀ 
ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ[ ]األحزاب:71-70[.

أما بعد:
فإن كتاب »مسائل« اإلمام حرب الكرماين V؛ كتاب جليل القدر 
كثري النفع، مجع فيه مصنِّفه مما سمعه من اإلمامني أمحد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه W من املسائل، وأحلق بذلك روايته عن غريمها من أئمة السنة 

واحلديث من الصحابة والتابعني ومن بعدهم رمحهم اهلل مجيًعا.
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والتفسري  واآلداب  واملعامالت  والعبادات  العقائد  أبواب  فيه  فجمع 

واجلرح والتعديل وغريها من أبواب العلم.

قال ابن تيمية V: )مسائله املعروفة التي نقلها عن أمحد وإسحاق 

وغريمها، وذكر معها من اآلثار عن النبي H والصحابة وغريهم ما 

ذكر، وهو كتاب كبري صنفه عىل طريقة املوطأ ونحوه من املصنفات()1). 

وبدأ مسائله بـ)أبواب السنة واالعتقاد(؛ فبدأ بذكر جممل اعتقاد أهل 

العلم يف مجيع األمصار؛ كأمحد بن حنبل  الذين أدركهم وأخذ عنهم  السنة 

وإسحاق بن رهويه وسعيد بن منصور واحلميدي، وغريهم من أئمة السنة 

.X

قال الكرماين V: )هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل 

السنة املعروفني هبا املقتدى هبم فيها، من لدن أصحاب النبي H إىل 

يومنا هذا.

وأدركت من أدركت من علامء أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم 

عليها.

فمن خالف شيًئا من هذه املذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو 

خمالف مبتدع، خارج من اجلامعة، زائل عن منهج السنة وسبيل احلق.

»درء تعارض العقل والنقل« )22/2).    (1(
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وهـو مذهـب: أمحـد وإسـحاق بـن إبراهيـم بـن خملـد، وعبـداهلل بن 
الزبـري احلميدي، وسـعيد بـن منصور، وغريهم ممـن جالْسـنا وأخذنا عنهم 

العلم...()1).

التي  العقائد  ثم بعد هذا اإلمجال أخذ يبوب عىل كل عقيدة من تلك 
املسندة،  األحاديث  من  سمَعُه  بام  ويستدل  عليها،  اإلمجاع  ونقل  أمجلها 
أهل  من  أدركهم  بعدهم ممن  والتابعني، ومن  الصحابة  املروية عن  واآلثار 

العلم والسنة.

املوقوفة،  واآلثار  املرفوعة،  الروايات  من  لكثري  جامًعا  كتابه  فصار 
وأقوال أئمة السنة يف أبواب االعتقاد، وطائفة منها ال تكاد تقف عليها يف 

غري هذا الكتاب)2).

وقد كنت كتبُت بعض الفوائد عىل بعض مسائل الكتاب، ثم أكرمني 
سامحة  عىل  كاماًل  اإليامن  بمسائل  يتعلق  الذي  اجلزء  بقراءة  وحظيت  ريب 
الشيخ  العلامء،  كبار  هيئة  ورئيس  السعودية  العربية  للمملكة  العام  املفتي 
بن  عبدالرمحن  بن  عبداللطيف  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  العالمة 

.V حسن ابن اإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب

منها  الفراغ  وكان  متعددة،  جمالس  يف  سامحته  عىل  القراءة  وكانت 
وأفادين  مواضع  عىل  سامحته  علَّق  وقد  ـــ،  1440/8/5ه اخلميس  ليلة 

»كتاب السنة« )27 - 28).    (1(
مقتبس من مقدمة حتقيق )كتاب السنة( لعادل محدان.   (2(
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مثوانا  اجلنة  وجعل  اجلزاء،  خري  عنا  اهلل  فجزاه  ة،  مهمَّ نافعة  بملحوظات 
ومثواه، ومتعنا بوجوده، ونفعنا بعلومه، وبارك له يف علمه وعمله، وأصلح 

له جسده، ونفعه ونفع به، إنه جواد كريم.

ويف اخلتام هذا جهد املقل، فام كان من صواب فبتوفيق اهلل D ومنِّه 
وكرمه، وما كان من خطأ فمن نفيس والشيطان، وأسأل اهلل العيل القدير أن 
يتجاوز عني ويغفر يل، واحلمدهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصبحه أمجعني.

? وكتبه

برياض جند أعزها اهلل بالتوحيد والسنة
s.m.a.m3000@gmail.com
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 الرد على من شكك في هذه العقيدة:
شكك بعضهم)1) يف نسبة هذه العقيدة التي رواها حرب الكرماين عن 

اإلمام أمحد بن َحنَْبل V، والرد عليهم أن يقال:

ـف ابـن تيميـة يف كتابـه »االسـتقامة« العقيـدة التـي رواهـا  أوًل: ضعَّ
االصطخري عن اإلمام أمحد، وشـكك يف روايته يف »االقتضاء«، أما مسـائل 

حرب الكرماين فقد نقلها يف »االقتضاء« دون تضعيف أو تشكيك)2).

أمحد  اإلمام  عن  ثابتة  العقيدة  هذه  )ليست   :V تيمية  ابن  قال   
بألفاظها، - أي: رسالة االصطخري التي نسبها لإلمام أمحد -، فإين تأملت 
بن  حرب  ألفاظ  هي  واأللفاظ  جماهيل،  برجال  مظلمة  أسانيد  ثالثة  هلا 
إسامعيل ال ألفاظ اإلمام أمحد، وَل يذكرها املعنيون بجمع كالم اإلمام أمحد: 
كأيب بكر اخلالل يف كتاب »السنة«، وغريه من العراقيني العاملني بكتاب أمحد، 
الكبرية،  الرسالة  بنقل كالم اإلمام، ال سيام مثل هذه  املعروفون  وال رواها 

وإن كانت راجت عىل كثري من املتأخرين())).

وهم من يعرفون اليوم باحلنابلة اجلدد. وانظر:   (1(
 https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=380909

»اقتضاء الرصاط املستقيم« )420/1).    (2(
»االستقامة« )1/)7).    (((
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وقال أيًضا: )ويروى هذا الكالم عن أمحد نفسه يف رسالة أمحد بن سعيد 
االصطخري عنه -إن صحت- وهو قوله()1).

ثانًيا: كثرًيا ما ينقل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتبه هذه العقيدة املجمع 
عليها عن حرب الكرماين. 

ثالًثا: نص شيخ اإلسالم عىل ثبوت هذه املسائل - أي: مسائل حرب 
الكرماين عن اإلمام أمحد بن َحنَْبل - يف »جمموع الفتاوى«)2). 

رابًعا: األصل يف كل ما هو مذكور يف هذه العقيدة أنه جممع عليه، مع 
التنبه أن اإلمجاع هنا يعود للمعنى فقد ختتلف ألفاظ األئمة، وهذا ال يرض 

لثبوت املعنى.

قاله  ما  ذلك  ومن  هلا،  إثبات  وهذا  كتبهم  يف  العلامء  ذكرها  خامًسا: 

 

أبو يعىل يف »طبقات احلنابلة« ضمن ترمجة احلسن بن حامد بن عيل بن مروان 
أبو عبد اهلل البغدادي:

قال أبو يعىل: )قرأت يف بعض تصانيفه قال: اعلم أن الذي يشتمل عليه 
نقل احلديث والسامع  املأخوذة من حيث  الكتب والروايات  كتابنا هذا من 
منها: كتاب األثرم وصالح وعبد اهلل وابن منصور وابن إبراهيم وأبو داود 
وامليموين واملروذي واحلارث وأبو طالب وحنبل وعبد اهلل بن سعيد ومهنا 

»اقتضاء الرصاط املستقيم« )421/1).   (1(
انظر: )12/ 65 – 67).    (2(
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وأبو النرض وأبو الصقر ويعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ وحممد بن عيل 
القاسم  القطان وأمحد بن  اهليثم  الكريم بن  النسائي وعبد  وجعفر بن حممد 

وزكريا بن الفرج وحممد بن احلكم وابنه بكر وحرب الكرماين ... (.

 وذكر آخرين ثم قال: 
)وأما حرب الكرماين -يعني مسائله-: فأخربناه عبد العزيز عن اخلالل 

عن حرب عنه .. (.

ثم قال: )قال أبو عبد اهلل بن حامد: اعلم عصمنا اهلل وإياك من كل زلل 
I ممن سميناهم وغريهم أثبات فيام نقلوه  أن الناقلني عن أيب عبد اهلل 

وأمناء فيام دونوه وواجب تقبل كل ما نقلوه()1). انتهى.

 التعريف بهذه املسائل التي جمعها الكرماني:
كتاب »مسائل حرب الكرماين«، كتاب جليل القدر عظيم النفع، مجع 
 W فيه مصنفه ما سمعه من اإلمامني أمحد بن َحنَْبل وإسحاق بن راهويه
من  واحلديث  السنة  أئمة  من  روايته عن غريمها  بذلك  املسائل، وأحلق  من 

.X الصحابة والتابعني ومن بعدهم

قال ابن تيمية V: )مسائله املعروفة التي نقلها عن أمحد وإسحاق 
وغريمها، وذكر معها من اآلثار عن النبي H والصحابة وغريهم ما 

ذكر، وهو كتاب كبرٌي، صنفه عىل طريقة املوطأ ونحوه من املصنفات()2).

»طبقات احلنابلة« )174-171/2).   (1(
»درء التعارض« )22/2).   (2(
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 عنوان هذه املسائل واالختالف في تسميتها:
بعض  أفردها  وقد  »املسائل«،  كتاب  من  جزء  هي  العقيدة  هذه 
يف  السلف  »إمجاع  ها  سامَّ وبعضهم)2)  »السنة«،  كتاب  وسامها  املحققني)1) 
االعتقاد« استناًدا لعبارة ابن القيم: )ونحن نحكي إمجاعهم كام حكاه حرب 
صاحب اإلمام أمحد بلفظه()))، وللمصنف -حرب الكرماين- كتاب آخر 

مفقود أسامه »كتاب السنة واجلامعة«.

 طريقته V في تصنيف هذه األبواب:
وأخذ  أدركهم  الذين  واألثر  السنة  أهل  اعتقاد  جممل  بذكر  بدأ  أوًل: 
بن  وسعيد  راهويه  بن  وإسحاق  َحنَْبل  بن  كأمحد  األمصار؛  مجيع  يف  عنهم 

.X منصور واحلميدي وغريهم من أعالم السنة

ثانًيا: بعدما ذكرها جمملًة أخذ يبوب عىل كل عقيدة من تلك العقائد 
التي أمجلها ونقل إمجاع األئمة عليها، ويستدل هلا باألحاديث املسندة واآلثار 
العلم  أهل  من  أدركهم  ممن  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة  عن  املروية 

والسنة.

هو: عادل محدان وله بعض التعليقات التي جانب فيها الصواب ستأيت اإلشارة إليها.   (1(
هو: أسعد فتحي الزعرتي، وقدم له الدكتور حممد بن هادي املدخيل.    (2(

»حادي األرواح« )409).    (((
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ترجمة املؤلف

اسمــه ومولــده)1):

بن  حرب)2)  عبداهلل،  أبو  وقيل:  حممد،  أبو  هو  وكنيته:  ولقبه  اسمه 
إسامعيل بن خلف احلنظيل السريجاين))) الكرماين)4)، الفقيه احلافظ صاحب 

اإلمام أمحد.

مولده: ل تذكر املصادر السنة التي ولد فيها، إال أهنا ذكرت السنة التي 
ر وقارب التسعني، فيكون مولده يف  مات فيها وكانت سنة )280هـ(، وُعمِّ

حدود سنة )190هـ(. 

شيوخ اإلمام حرب الكرماني وتالميذه)5):

شيوخه:
سمع V من أهل العلم يف زمانه وأكثر عنهم، ومن أبرزهم:

أمحد بن َحنَْبل )241 هـ(.   -1

و»سري   ،)25(/(( والتعديل«  و»اجلرح   ،)(88/1( احلنابلة«  »طبقات  يف:  ترمجته  انظر    (1(
أعالم النبالء« ))244/1(، و»طبقات احلفاظ« للذهبي )2/)61(، و»األنساب« للسمعاين 

 .(404/10(
ة، وأبى أخرى أن حيلب له ناقته من  ورد عن النبي H أنه كره اسم حرب وغريه مرَّ   (2(

اسمه كذلك. 
نسبة إىل سريجان، وهي من أكرب أقاليم كرمان. انظر: »معجم البلدان« ))/295).    (((

نسبة إىل كرمان، والية مشهورة، ذات بالد وقرى ومدن واسعة، بني فارس ومكران وسجستان    (4(
وخرسان. انظر: »معجم البلدان« )454/4). 

انظر: »طبقات احلنابلة« )177/1، 88) - 89)(، »سري أعالم النبالء« )177/11).   (5(
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إسحاق بن راهويه )8)2 هـ(.   -2
أبو َداُوَد الطياليس )204 هـ(.   -(

عيل بن املديني )4)2 هـ(.   -4
سعيد بن منصور )227 هـ(.   -5

أبو عبيد القاسم بن سالم )224 هـ(.   -6
أبو بكر احلميدي )219 هـ(.   -7

أبو َداُوَد السجستاين )275 هـ(.   -8
أبو حاتم الرازي )277 هـ(.   -9

وغريهم كثري.

ت�ميذه:
اخلالل أمحد بن حممد )11) هـ(. صاحب كتاب »السنة«.    -1

»اجلرح  كتاب  صاحب  هـ(،   (27( املروزي  حاتم  أيب  ابن  حممد  أبو    -2
والتعديل«. 

عمر بن احلسني أبو القاسم اخلرقي.    -(
وغريهم كثر.

 ثنــاء العلماء عليه:

قال اخلالل: )كان رجاًل جلياًل، حثني املروذي عىل اخلروج إليه()1). 
وقال الذهبي: )كان حرب من أوعية العلم، محل عن: أمحد وإسحاق، 

»طبقات احلنابلة« )88/1)).    (1(
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إليه اخلالل  ُيذكر مع األثرم واملروذي، ارحتل  وكان عال كرمان يف عرصه، 
وأكثر عنه()1).

مؤلفاتـــه:

كتاب »مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه«:  -1
 كتاب »السنة« وسبق االشارة إليه)2).

يِّع، النارش:  َ  كتاب الطهارة والصالة، حتقيق: حممد بن عبد اهلل الرسرّ
عدد  ـــ-)201م(،  )4)14ه األوىل،  الطبعة:  بريوت،   - الريان  مؤسسة 

املجلدات: )1).

 كتاب النكاح حتى هناية الكتاب، حتقيق: فايز حابس، النارش: جامعة 
أم القرى - مكة، عام النرش: )1422 هـ(، عدد األجزاء: ))).

والكتاب اآلن حيقق كاماًل يف رسائل جامعية باململكة العربية السعودية.

قال ابن القيم V: )حرب الكرماين صاحب أمحد وإسحاق رمحهام 
اهلل تعاىل، وله مسائل جليلة عنهام())).

وقال الذهبي V: )»مسائل حرب« من أنفس كتب احلنابلة، وهو 
كبري يف جملدين()4).

»العلو للعيل الغفار« )1179/2).   (1(
انظر: )ص17).    (2(

»اجتامع اجليوش اإلسالمية« )ص52)).    (((
»سري أعالم النبالء« ))245/1).    (4(
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كتاب »السنة واجلماعة«، صنف الكرماني V كتاًبا مفرًدا يف   -2
السنة والعتقاد، وهو غري ما ضمنه كتابه املسائل، ذكره مجع من 

أهل العلم:
»السنة  سامها:  رسالة  )عمل  الرامهرمزي:  احلسن  حممد  أبو  قال 

واجلامعة«()1).

لقي  إسامعيل  بن  حرب  منها  الرهني:  )قال  احلموي:  ياقوت  وقال 
نرّة  السرّ »كتاب  منها  الفقه،  مؤلفات يف  وله  وصحبه،   I حنبل  بن  أمحد 

واجلامعة«()2). 

وفاتــــه:

تويف V سنة )280هـ(.
V: )قيد تاريخ وفاته عبدالباقي بن قانع، سنة ثامنني  قال الذهبي 

ومائتني())).

»املحدث الفاصل بني الراوي والواعي« )ص09)).    (1(
»معجم البلدان« ))/296).    (2(

»سري أعالم النبالء« ))245/1).    (((



23

مقدمــة املؤلف

قال أبو حممد حرب الكرماين:
]1[ )هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املعروفني هبا 

املقتدى هبم فيها، من لدن أصحاب النبي H إىل يومنا هذا. 

وأدركت من أدركت من علامء أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها. 

فمن خالف شيًئا من هذه املذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو 
خمالف مبتدع، خارج من اجلامعة، زائل عن منهج السنة وسبيل احلق. 

بن  وعبداهلل  خملد،  بن  إبراهيم  بن  وإسحاق  أمحد  مذهب:  وهو 
عنهم  وأخذنا  جالْسنا  ممن  وغريهم  منصور،  بن  وسعيد  احلميدي،  الزبري 

 

العلم ... ()1).

قلت: وفيه من العلم:
لدن  من  عليها  جممع  ذكرها  سيأيت  التي  العقدية  املسائل  هذه  أن   

أصحاب نبينا حممد H إىل زمن املصنف. 

 أن هذه املسائل هي العقيدة التي أدرك املصنف عليها علامء العراق 
السنة واجلامعة وليست عقيدة  واحلجاز والشام وغريهم، فهي عقيدة أهل 
احلنابلة كام يزعمه البعض، وعليه من خالفها أو خالف شيًئا منها فقد خالف 

معتقد أهل السنة واجلامعة.

»كتاب السنة« )28-27).    (1(
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مسائل اإلميــان

الفائدة األولى: قال أبو محمد حرب الكرماني:
ا، إنام هي سنة  ]4[ )ويستثنى يف اإليامن غري أن ال يكون االستثناء شكًّ

ماضية عن العلامء .. ()1).
قلت: وفيه من العلم:

 معنى االستثناء يف اإليامن هو أن ُيسأل الرجل: أمؤمن أنت؟
فيقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل، أو أرجو وهكذا. 

 طريقة املرجئة أن االستثناء ال يصح؛ ألن اإليامن عندهم جزء واحد 
ال يتجزأ، وعليه من منع االستثناء حتى ال يقع يف الشك فهذا ل يوافق املرجئة 

بل هو أحد أقوال السلف. 
 ال خيتلف السلف عىل أن االستثناء صحيح، وقد صح االستثناء عن 
ابن مسعود وأصحابه)2)، قال اآلجري: )وهذا مذهب كثري من العلامء، وهو 

مذهب أمحد بن حنبل())). 
تنبيه: من منع االستثناء يف اإليامن من أهل السنة فبالنظر إىل أنه شك 

يف أصل اإليامن. 
ومن أجازه رجع إىل أسبابه، كالنظر إىل قبوله أو كامله أو املوافاة أو نفي 

التزكية، وأن االستثناء عىل وجه التحقيق ال التعليق.
هلذا نص شيخ اإلسالم عىل أن اخلالف لفظي بني السلف يف االستثناء)4).

»كتاب السنة« )28).   (1(
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف »كتاب اإليامن« )5)).    (2(

»الرشيعة« لآلجري )2/ 658).  )4)    »جمموع الفتاوى« ))1/)4).)))         
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الفائدة الثانية: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]6[ )ومن زعم أن اإليامن قوٌل بال عمل؛ فهو ُمرجئ()1). 

قلت: وفيه من العلم:
 أن اإليامن قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية. 

V )ت: 224هـ( يف كتاب  قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم 
اإليامن: )فاألمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علامؤنا مما اقتصصنا يف 
كتابنا هذا: أن اإليامن بالنية والقول والعمل مجيًعا، وأنه درجات بعضها فوق 

بعض، ... وكلام ازداد هلل طاعة وتقوى ازداد به إيامًنا()2). 

واعتقاد  باجلوارح  وعمل  باللسان  قول  السنة:  أهل  عند  فاإليامن 
بالقلب، والدليل عىل ذلك:

 :H قال: قال رسول اهلل I ما أخرجه مسلم عن أيب ُهريرة
 »اإلميان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: ل إله إل اهلل، 

وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان«))).

الطريق هو  اللسان، وإماطة األذى عن  إله إال اهلل هو قول  فقول: ال 
عمل اجلوارح، واحلياء اعتقاد القلب. 

»كتاب السنة« )29).    (1(
»كتاب اإليامن« )ص4)).    (2(

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )11/1(، حديث رقم: )9(، وأخرجه مسلم يف »صحيحه«    (((
 .I 1/)6(، حديث رقم: )57(، من حديث أيب هريرة(
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مع  التوحيد  بكلمة  ينطق  ل  فمن  بالشهادتني،  النطق  هو  والقول   
القدرة عليها فهو كافر باالتفاق. 

قال ابن تيمية V: )فأما الشهادتان إذا ل يتكلم هبام مع القدرة فهو 
كافر باتفاق املسلمني()1). 

 ومن ل يوجد يف قلبه عمل القلب من أصل اخلوف والرجاء والتوكل 
واملحبة فهو كافر باالتفاق. 

وأنه  اإليامن،  زوال  عىل  جممعون  السنة  )فأهل   :V القيم  ابن   قال 
ال ينفع التصديق، مع انتفاء عمل القلب وحمبته وانقياده()2). 

 وما زاد عىل أصل اخلوف واملحبة والرجاء وغريها من أعامل القلوب 
فهو ما بني واجب ومستحب. 

كلها  الطاعات  هي  اإليامن  اجلامعة:  أهل  )وقال   :V مندة  ابن  قال 
بالقلب واللسان وسائر اجلوارح، غري أن له أصاًل وفرًعا، فأصله املعرفة باهلل 
والتصديق له وبه، وبام جاء من عنده بالقلب واللسان مع اخلضوع له واحلب 
له واخلوف منه والتعظيم له، مع ترك التكرب واالستنكاف واملعاندة، فإذا أتى 
هبذا األصل فقد دخل يف اإليامن، ولزمه اسمه وأحكامه، وال يكون مستكماًل 
له حتى يأيت بفرعه، وفرعه املفرتض عليه أو الفرائض واجتناب املحارم())). 

»جمموع الفتاوى« )609/7).    (1(
»كتاب الصالة« )ص54).   (2(

»كتاب اإليامن« البن مندة )1/1))).   (((
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فإن قيل: ما الفرق بني قول القلب وعمله؟
فيقال: إن أقوال القلوب هي العقائد التي يعرتف هبا القلب ويعتقدها، 
وأعامل القلوب هي حركته التي حيبها اهلل ورسوله. ذكر هذا الفرق الشيخ 

عبدالرمحن السعدي يف رشحه للواسطية)1).

قدرته  مع  اجلوارح  أعامل  من  شيًئا  يعمل  وَل  اإلسالم  دخل  ومن   
وال مانع وبقائه زمنًا فهو كافر باالتفاق. )وهو ما يعرف بمسألة جنس العمل(.

حكى اإلمجاع مجع من علماء أهل السنة منهم:
إال  اإليامن  يستقيم  )ال   :V قال  )157هـ(،  األوزاعي  اإلمام   *
بالقول، وال يستقيم اإليامن والقول إال بالعمل، وال يستقيم اإليامن والقول 
والعمل إال بنية موافقة للسنة، وكان من مىض من سلفنا ال يفرقون بني اإليامن 

والعمل، والعمل من اإليامن، واإليامن من العمل...()2).

* اإلمام الشافعي )204هـ(، قال V: )وكان اإلمجاع من الصحابة 
والتابعني من بعدهم ممن أدركنا: أن اإليامن قول وعمل ونية ال جيزئ واحد 

من الثالثة عن اآلخر())).

 :V  * اإلمـام احلميـدي )219هــ( - شـيخ البخـاري -، قـال 

»التنبيهات اللطيفة عىل ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة« )619/6).   (1(
»اإلبانة« البن بطة )807/2).    (2(

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة« لاللكائي )956/5 - 957(، ونقله عنه ابن تيمية    (((
يف »جمموع الفتاوى« )209/7). 



28

)وأن اإليـامن قول وعمـل، يزيد وينقص، ال ينفع قـوٌل إال بعمل، وال عمل 
وال قول إال بنية، وال قول وعمل ونية إال بسنة()1).

 * اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم )224هـ(، قال V: )َفلم جَيعل اهلل 
لإِليامن حقيقة إال بِالعمل عىل هذه الرشوط، والذي يزعم أنَّه بِالقول َخاصًة، 

ا َوإن َل َيُكْن ُهنَاَك َعمٌل، فهو ُمعانٌِد لِكتاب اهلل والسنة(. جَيعله ُمْؤِمنًا َحقًّ

ثم قال: )فاألمر الذي عليه أهل السنة عندنا: ما نص عليه علامؤنا؛ مما 
اقتصصنا يف كتابنا هذا؛ أن اإليامن بالنية والقول والعمل مجيًعا()2).

اإليامن  بأن  القول  )باب   :V قال  )70)هـ(،  اآلجري  اإلمام   *
تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح، ال يكون مؤمنًا إال بأن 

جتتمع فيه اخلصال الثالث(.

املسلمني:  عليه علامء  الذي  أن  اكم-  وإيَّ اهللَّ  )اعمُلوا -رمِحنا  قال:  ثم 
أن اإليامن واجٌب عىل مجيع اخللق، وهو: تصديٌق بِالقلِب، وإقراٌر بِاللِّسان، 
بِالقلب والتَّصديُق إالَّ أن  املعرفة  َأنه ال جتِزُئ  ُثم اعلموا  بِاجْلوارح،  وعمٌل 
يكون معه اإليامن بِاللِّسان ُنطًقا، وال جُتزُئ معرفٌة بِالقلب، ونطٌق باللسان، 
حتَّى يكون عمٌل بِاجلوارح، فإذا كملت فيه هذه الثَّالث اخلصال: كان ُمؤمنًا، 

نة، وقول علامء املسلمنَي())). دلَّ عىل ذلك الُقرآن، والسُّ

»أصول السنة« للحميدي )546/2(، وأخرجه اخلالل يف »السنة« ))/586(، ونقله ابن تيمية    (1(
يف »جمموع الفتاوى« )209/7).

»كتاب اإليامن« )ص19-18).   (2(
»كتاب الرشيعة« )611/2).    (((
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وقال أيًضا: )بل نقول -وهلل احلمد- قواًل يوافق الكتاب والسنة وعلامء 
املسلمني... إن اإليامن معرفة بالقلب تصديًقا يقينًيا، وقوٌل باللسان، وعمل 
بعض،  عن  بعضها  جيزئ  ال  الثالثة،  هبذه  إالَّ  مؤمنًا  يكون  ال  باجلوارح، 

واحلمد هلل عىل ذلك()1).

* اإلمام ابن بطة العكربي )87)هـ(، قال V: )باب بيان اإليامن 
وفرضه، وأنه: تصديٌق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمٌل باجلوارح واحلركات؛ 

ال يكون العبد مؤمنًا إال هبذه الثالث(.
أسامؤه-  وتقدست  ثناؤه  -جل  اهللَّ  أن  اهللَّ  رمحكم  )اعلموا  قال:  ثم 
ما  وبكل  ولكتبه،  ولرسله  له  والتصديق  به،  املعرفة  القلب  عىل  فرض 
جاءت به السنَّة، وعىل األلسن النطق بذلك واإِلقرار به قواًل، وعىل األبدان 
واجلوارح العمل بكل ما أمر به، وفرضه من األعامل ال جتزئ واحدٌة من هذه 
إال بصاحبتها، وال يكون العبد مؤمنًا إال بأن جيمعها كلَّها حتَّى يكون مؤمنًا 
ا بلسانه، عاماًل جمتهًدا بجوارحه، ثمَّ ال يكون أيًضا مع ذلك مؤمنًا  بقلبه، مقرًّ
نة يف كل ما يقوله ويعمله، متَّبًعا للكتاب والعلم يف  حتَّى يكون موافًقا للسُّ
نَّة،  مجيع أقواله وأعامله، وبكل ما رشحته لكم نزل به القرآن، ومضت به السُّ

ة()2). وأمجع عليه علامء األمَّ

ابن  روى  )وقد   :V قال  )728هـ(،  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ   *
شاهني والاللكائي عن سعيد بن جبري قال: )ال يقبل قول وعمل إال بنية، 

»كتاب الرشيعة« )686/2).    (1(
»اإلبانة« البن بطة )670/2(، و)795/2( منه.    (2(
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البرصي  السنة(، ورويا عن احلسن  بموافقة  إال  يقبل قول وعمل ونية  وال 
مثله، ولفظه: )ال يصلح( مكان )ال يقبل(، وهذا فيه رد عىل املرجئة الذين 
جيعلون جمرد القول كافًيا، فأخرب أنه ال بد من قول وعمل، إذ اإليامن قول 

وعمل، ال بد من هذين كام قد بسطناه يف غري هذا املوضع()1).

أيًضا: )وهلذا كان القول: إن اإليامن قول وعمل ونية عند أهل  وقال 
السنة من شعار أهل السنة، وحكى غري واحد اإلمجاع عىل ذلك()2).

ويدل هلذا ما أخرج الشيخان من حديث النعامن بن بشري أن رسول اهلل 
H قال: »أل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، 

وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أل وهي القلب«))).

واملحبة  والرجاء  اخلوف  من  القلب  عمل  أصل  القلب  يف  كان  فإذا 
وغريها وعاش صاحب هذا القلب زمنًا وال مانع من العمل فالبد أن يظهر 
أثر هذا العمل والصالح عىل اجلوارح بمقدار ما يف القلب وإال صار القلب 

خالًيا من أصل عمل القلب. 

V: )ومن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيامًنا ثابًتا  قال ابن تيمية 
دهره  ويعيش  واحلج  والصيام  والزكاة  الصالة  عليه  فرض  اهلل  بأن  قلبه  يف 
حيج  وال  الزكاة،  يؤدي  وال  رمضان  من  يصوم  وال  سجدة  هلل  يسجد  ال 

»االستقامة« )09/2)).   (1(
»جمموع الفتاوى« )08/7)).    (2(

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )20/1(، حديث رقم: )52(، وأخرجه مسلم يف »صحيحه«    (((
 .I 1219(، حديث رقم: )107(، من حديث النعامن بن بشري /((
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بيته، فهذا ممتنع وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع إيامن 
صحيح()1).

ا عىل  ومما ينبغي التنبه له أن أهل السنة يذكرون مسألة جنس العمل ردًّ
املرجئة، وإلزاًما هلم بالتالزم بني الظاهر والباطن، وأن الظاهر تبع للباطن 

صالًحا وفساًدا، كام يدل عليه حديث النعامن بن بشري I السابق.

قال ابن تيمية V: )إذ أعامل اجلوارح تؤثر يف القلب كام أن أعامل 
ام قام به كفٌر تعدى حكمه إىل اآلخر()2). القلب تؤثر يف اجلوارح، فأهيُّ

وقال أيًضا: ) ... فإذا كان القلب صاحلًا بام فيه من اإِليامن علاًم وعماًل 
املطلق كام  يامن  باإْلِ الظَّاهر والعمل  بالقول  قلبيًّا لزم رضوَرُة صالِح اجلسد 
ة أهل احلديث: قوٌل وعمٌل قوٌل َباطٌن وظاهٌر وعمٌل باطٌن وظاهٌر  قال أئمَّ
فسد  وإذا  الظَّاهر  صلح  الباطن  صلح  متى  له  اَلِزٌم  للَباطِن  تابٌع  والظَّاهر 

َفسَد())). 

 وأما أفراد أعامل اجلوارح بالنسبة لإليامن فهي دائرة ما بني واجب 
بني  وما  السنة،  أهل  بني  نزاع  بعضها  برتك  التكفري  ويف  برتكه  املسلم  يأثم 

مستحب يثاب عىل فعله امتثااًل.

»جمموع الفتاوى« )611/7).    (1(
»الصارم املسلول عىل شاتم الرسول« ص)525).    (2(

»جمموع الفتاوى« )187/7).   (((
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الفائدة الثالثة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]9[ )وإن قال: إن اإليامن يزيد وال ينقص؛ فقد قال بقول املرجئة()1).

قلت: وفيها من العلم:
 هنا ل جيزم أبو حممد بأنه مرجئ بخالف املسائل التي قبله فإنه يقول 

 .V فيها: )فهو مرجئ(، فيجزم

وهذ القول: أي: اإليامن يزيد وال ينقص، هو أحد قويل اإلمام مالك 
بذكر  فاآليات جاءت  القرآن،  لفظ  مع  تأدًبا   V به  قال  وإنام   ،(2(

V

الزيادة دون النقصان، ول يقل هبذا القول لدخول شبهة اإلرجاء عليه، فمن 
قال إن اإليامن يزيد فإنه يتصور أن اإليامن يتبعض، وهذا ال تقوله املرجئة، فهم 

.(((
V يتصورن أن اإليامن جزء واحد ال يتبعض، أفاده شيخ اإلسالم

ولعل الكرماين V أراد هنا أن من قال هبذا فقد شابه املرجئة يف نفي 
النقصان. واهلل أعلم. 

»كتاب السنة« )29).   (1(
»جمموع الفتاوى« )7/)22(، و»فتح الباري« البن رجب )51/1).    (2(

»جمموع الفتاوى« ))51/1).    (((
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الفائدة الرابعة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

فهو  هبا؛  يتكلم  ل  وإن  القلب  يف  تنفع  املعرفة  أن  زعم  )ومن   ]13[
جهمي()1).

قلت: وفيها من العلم:
أن  فيه  وهذا  )مرجئ(،  يقل:  ول  جهمي(  )فهو   :V قال  هنا   
ا يف باب اإليامن،  السلف يفرقون بني املرجئة واجلهمية، فاجلهمية أشد غلوًّ
واملرجئة يف إطالق السلف تنرصف ملرجئة الفقهاء، كام يف إطالق اإلمام أمحد 

وأيب ثور، أما مذهب الكرامية فلم ينترش يف زماهنم بعد.

 قال أبو بكر اخلالل: )أخربين حممد بن موسى وحممد بن عيل أن محدان 
ابن عيل الوراق حدثهم قال: سألت أمحد وذكر عنده املرجئة فقلت له: إهنم 

يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن.

فقال: املرجئة ال تقول هذا، بل اجلهمية تقول هذا، املرجئة تقول: حتى 
يتكلم بلسانه، وتعمل جوارحه)2)، واجلهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه، وإن 

ل تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال: )رب بام أغويتني(.

قلت: فاملرجئة لَِم كانوا جيتهدون وهذا قوهلم؟
قال: البالء())).

»كتاب السنة« )29).   (1(
يتنبه هنا عىل أن املراد بعمل اجلوارح أنه ثمرة ال أنه الزم من لوازم اإليامن.    (2(

»السنة« للخالل ))/570).    (((
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وقال ابن تيمية V: ) ... وإنام املقصود هنا أن السلف يف ردهم عىل 
املرجئة واجلهمية والقدرية وغريهم، يردون من أقواهلم ما يبلغهم عنهم وما 
سمعوه من بعضهم، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقاًل مغرًيا؛ 
فلهذا ردوا عىل املرجئة الذين جيعلون الدين واإليامن واحًدا، ويقولون: هو 

القول.

وأيًضا فلم يكن حدث يف زمنهم من املرجئة من يقول: اإليامن هو جمرد 
القول بال تصديق وال معرفة يف القلب، فإن هذا إنام أحدثه ابن كرام، وهذا 
هو الذي انفرد به ابن كرام، وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله؛ فلهذا ل يذكر 

األشعري وال غريه ممن حيكي مقاالت الناس عنه قواًل انفرد به إال هذا.

يكن  ول  يذكرونه،  وال  قبله  ناس  عن  فيحكوهنا  أقواله  سائر   وأما 
ابن كرام يف زمن أمحد بن حنبل وغريه من األئمة؛ فلهذا حيكون إمجاع الناس 
ثور  وأبو  حنبل  بن  أمحد  عبداهلل  أبو  ذلك  ذكر  كام  القول،  هذا  خالف  عىل 
وغريمها، وكان قول املرجئة قبله: إن اإليامن قول باللسان وتصديق بالقلب، 
اللسان،  إنه جمرد قول  ابن كرام:  قال  فلام  القلب،  إنه تصديق  وقول جهم: 

صارت أقوال املرجئة ثالثة.

لكن أمحد كان أعلم بمقاالت الناس من غريه، فكان يعرف قول اجلهمية 
يف اإليامن، وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه، وال يعرف إال مرجئة الفقهاء؛ فلهذا 

حكى اإلمجاع عىل خالف قول اجلهمية والكرامـية()1).

»جمموع الفتاوى« )86/7) - 87)(، و))56/1).    (1(
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الفائدة اخلامسة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]92[ )املرجئة: وهم الذين يزعمون:
أن اإليامن قوٌل بال عمل، وأن اإليامن هو القول واألعامل رشائع، وأن 
اإليامن جمرٌد والناس ال يتفاضلون يف اإليامن، وأن املالئكة واألنبياء واحٌد، 
وأن اإليامن ال يزيد وال ينقص، وأن اإليامن ليس فيه استثناٌء، وأن من آمن 
ا، وأهنم مؤمنون عند اهلل بال استثناء، هذا كله  بلسانه وَل يعمل فهو مؤمن حقًّ

قول املرجئة، وهو أخبُث األقاويل وأضلُه، وأبعده من اهلدى()1). 

قلت: وفيه من العلم:
 املرجئـة هـي طائفـة زائغة اتفـق أهل السـنة عىل ضالهلـا والتحذير 

منها:

 واألصل الذي ضلَّت بسببه هذه الطائفة، أهنا جعلت اإليامن يشء 
واحد ال يتجزأ، بل هذا أصل نزاع كل الفرق التي ضلَّت يف هذا الباب.

قال أبو العباس ابن تيمية V: )وأصل نزاع هذه الفرق يف اإليامن 
من اخلوارج واملرجئة واملعتزلة وغريهم، أهنم جعلوا اإليامن شيًئا واحًدا، إذا 
زال بعضه زال مجيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه 
H: »خيرج من النار من كان يف قلبه  وبقاء بعضه، كام قال النبي 
مثقال حبة من اإلميان«(، ثم قال: )وقالت املرجئة واجلهمية: ليس اإليامن 

»كتاب السنة« ))5 - 54).   (1(



36

إال شيًئا واحًدا ال يتبعض(، ثم قال: )قالوا: ألنا إذا أدخلنا فيه األعامل صار 
جزًءا منه، فإذا ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبرية من اإليامن..()1).

 وبناًء على هذا األصل: فاإليامن عندهم ال يزيد وال ينقص.
أخرج البيهقي بسنده عن سفيان الثوري أنه قال: )خالفنا املرجئة يف ثالث:

نحن نقول: اإليامن قول وعمل، وهم يقولون: قول بال عمل.
ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: ال يزيد وال ينقص.

القبلة عندنا مؤمنون، وهم يقولون: نحن عند اهلل  ونحن نقول: أهل 
مؤمنون()2).

وهذا كله نشأ العتقادهم أن اإليامن جزء واحد ال يتباعض، فإذا ذهب 
بعضه ذهب كله وإذا ثبت بعضه ثبت كله.

 ونشأ عن هذا األصل أيًضا قوهلم: ال يصح االستثناء يف اإليامن 
ألنه جزء واحٌد ال يتبعض، وقد مررّ ذكر يشء منها، وسيأيت زيادة تفصيل يف 

هذه املسألة.

 ونشأ أيًضا عن هذا األصل قوهلم: إن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن.
قال أبو العباس ابن تيمية V: )واملرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن 
اإليامن(، ثم قال: )والسلف اشتد نكريهم عىل املرجئة ملا أخرجوا العمل من 

اإليامن، وقالوا: إن اإليامن يتامثل الناس فيه())).

»جمموع الفتاوى« )510/7 - 511).    (1(
»االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد« )ص)18).    (2(

»جمموع الفتاوى« )7/ 554 - 555).    (((
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القلب يكون  الذي يف  املرجئة- أن اإليامن  أيًضا: )ظنهم -أي:  وقال 
ا بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به مجيع املرجئة()1). تامًّ

تكدر  ال  باجلوارح  اهلل  ومعصية  باجلوارح،  يقع  كفر  ال  وعليه:   
وال  قلبي،  أمر  إىل  الظاهرة  باألعامل  التكفري  يرجعون  ألهنم  اإليامن؛  صفو 
يصفون العمل بأنه كفر لذاته، بل هو عالمة عىل الكفر أو دالٌّ عليه، فمثاًل 

 

ساب اهلل عندهم ال يكفر لذات السب، بل يكفرونه لالستحالل، وهذا راجٌع 
العتقادهم أن العمل ليس من اإليامن، فال يصفون عماًل بأنه كفر بل جيعلونه 

دلياًل أو عالمًة أو أمارًة عىل الكفر؛ ألن الكفر يكون يف القلب فقط.

والذي عليه أهل السنة أن السبَّ كفر لذاته، وهو مستلزم لكفر الباطن، 
فال يقع كفر يف الظاهر إال وهو مستلزم لكفر يف الباطن، فهم يعتقدون أن 
ظاهًرا  كفر  أنه  ويعتقدون  القائل،  العتقاد  النظر  دون  بالقول  يكون  الكفر 
الفاعل،  العتقاد  النظر  دون  بالفعل  يكون  الكفر  أن  ويعتقدون  وباطنًا، 

ويعتقدون أنه كفر ظاهًرا وباطنًا، ويعتقدون أن الكفر يكون باالعتقاد.

ل  اجلوارح  أعامل  من  عميل  مكفر  أو  قويل  مكفر  يف  الرجل  وقع  فإذا 
يتوقفوا يف تكفريه عىل معرفة ما يف باطنه بل عاملوه بظاهر حاله.

فالكفر الظاهر مستلزم لكفر الباطن:
قال الشيخ حافظ احلكمي: )اعلم أن هذه األربعة - السجود للصنم 
الكفر  من  ليست   - بالدين  واهلزل  الرسول  وسب  بالكتاب  واالستهانة 

»جمموع الفتاوى« )7/ 64)).    (1(
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العميل إال من جهة كوهنا واقعة بعمل اجلوارح فيام يظهر للناس، فهي وإن 

كانت عملية يف الظاهر، فإهنا مستلزمة للكفر االعتقادي والبد()1).

والكفر الظاهر دليل على كفر الباطن:

به فإظهار اإلقرار  أنه كافر مستهني  V: )وإذا ثبت  تيمية  ابن  قال 

برسالته بعد ذلك ال يدل عىل زوال الكفر واالستهانة؛ ألن الظاهر إنام يكون 

دلياًل صحيًحا معتمًدا إذا ل يثبت أن الباطن بخالفه، فإذا قام دليل عىل الباطن 

ل يلتفت إىل ظاهر قد علم أن الباطن بخالفه()2).

رضورة  لزم  له،  واملحبة  به  التصديق  بالقلب  قام  )وإذا  أيًضا:  وقال 

أن يتحرك البدن بموَجب ذلك من األقوال الظاهرة واألعامل الظاهرة، فام 

يظهر عىل البدن من األقوال واألعامل هو موَجب ما يف القلب والزُمه ودليُله 

ومعلوُله، كام أن ما يقوم بالبدن من األقوال واألعامل له أيضا تأثري فيام يف 

القلب، فكل منهام يؤثر يف اآلخر، لكن القلب هو األصل، والبدن فرع له، 

والفرع يستمد من أصله، واألصل يثبت ويقوى بفرعه())).

ذاهاًل  كان  ولو  الساب  كفر  عىل  السنة  أهل  إمجاع  حاكًيا  أيًضا  وقال 

عن اعتقاده: )إنَّ من سبَّ اهلل أو سبَّ رسوله كفر ظاهًرا وباطنًا، سواًء كان 

»أعالم السنة املنثورة« )ص181).   (1(
»الصارم املسلول عىل شاتم الرسول« )ص)4)).   (2(

»جمموع الفتاوى« )514/7).   (((
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ًما، أو كان مستحالًّ له، أو كان ذاهاًل عن اعتقاده،  السابُّ يعتقد َأنَّ ذلك حمرَّ
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنَّة القائلني بأنَّ اإليامَن قوٌل وعمٌل()1).

وقال أيًضا: )ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من املتكلمني 
الرسول  تصديق  هو  اإليامن  أن  رأوا  أهنم  الفقهاء،  من  حذوهم  حذا  ومن 
فيام أخرب به، ورأوا أن اعتقاد صدقه ال ينايف السب والشتم بالذات، كام أن 
اعتقاد إجياب طاعته ال ينايف معصيته، فإن اإلنسان قد هيني من يعتقد وجوب 

إكرامه، كام يرتك ما يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه.

ثم رأوا أن األمة قد كفرت الساب فقالوا: إنام كفر ألن سبه دليل عىل 
التكذيب  أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول، فكفر هبذا  يعتقد   أنه ل 
أنه يف نفس  فإذا فرض  التكذيب،  بتلك اإلهانة، وإنام اإلهانة دليل عىل  ال 
إنام  الظاهر  كان حكم  وإن  مؤمنًا،  األمر  نفس  يف  كان  بمكذب  ليس  األمر 

جيري عليه بام أظهره. 

فهـذا مأخـذ املرجئـة ومعتضدهيم، وهم الذيـن يقولـون: )اإليامن هو 
االعتقاد والقول(.

وغالهتم وهم الكرامية الذين يقولون: )هو جمرد القول وإن عري عن 
االعتقاد(.

وأما اجلهمية الذين يقولون: )هو جمرد املعرفة والتصديق بالقلب فقط 
وإن ل يتكلم بلسانه(، فلهم مأخذ آخر، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس يف 

»الصارم املسلول عىل شاتم الرسول« )ص512).    (1(
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قلبه، فإذا كان يف قلبه التعظيم والتوقري للرسول ل يقدح إظهار خالف ذلك 
بلسانه يف الباطن كام ال ينفع املنافق إظهار خالف ما يف قلبه يف الباطن()1).

 وهم من حيث اجلملة أربع فرق)2):
األوىل: اإليامن جمرد ما يف القلب فحسب أي: املعرفة، وهم اجلهمية.

الثانية: اإليامن جمرد قول اللسان، وهم الكرامية.
الثالثة: اإليامن هو التصديق فقط، وهم األشاعرة. 

الرابعة: اإليامن اعتقاد القلب وقول اللسان، وهم مرجئة الفقهاء.

والفرق بني مذهب اجلهمية واألشاعرة، أن اجلهمية يقولون: اإليامن 
هو املعرفة، واألشاعرة يقولون: اإليامن هو التصديق، فالكفر عند األشاعرة 
الذي  اجلهل  اجلهمية هو  والكفر عند  التصديق،  يقابله  الذي  التكذيب  هو 

يقابله املعرفة. 

بلسانه وَل يعمل فهو مؤمٌن حقاًّ(، جيب عىل  آمن   قوله: )وأن من 
به:  واملراد  جنس عمل،  يعمل  أن  إسالمه  يثبت عىل  حتى  ويشرتط  املسلم 
املستحبة،  األعامل  تكفي  وال  الواجبة،  اجلوارح  أعامل  من  شيًئا  يعمل  أن 

 

ر منه السلف.  وال يكفي جمرد القول كام هو مذهب شبابة بن سوار الذي حذرّ

السنة  أهل  ذلك  قرر  كام  مرتد  كافر  فهو  العمل  بجنس  يعمل  ل  ومن 
وأمجعوا عليه)))، خالًفا للمرجئة. 

»الصارم املسلول عىل شاتم الرسول« )ص518).    (1(
»جمموع الفتاوى« )195/7).    (2(

سبق نقل اإلمجاع. انظر: )ص1-27)).    (((
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يقولون:  املرجئة  من  طائفة  كان  )وقد   :V رجب  ابن  قال  تنبيه: 
بالقول،  العمل  يفرسون  ثم  احلديث،  ألهل  موافقًة  وعمٌل،  قوٌل  اإليامن 

ويقولون: هو عمل اللسان. 

عليه،  وأنكره  ار،  َسوَّ بن  شبابَة  عن  القوَل  هذا  أمحد  اإلمام  ذكر  وقد 
وقال: )هو أخبث قوٍل، ما سمعت أن أحًدا قال به، وال بلغني(.

يعني: أنه بدعة، ل يقله أحد ممن َسلَف.

هبذا  وعمل  قول  اإليامن  السنة:  أهل  قول  تفسري  إنكار  مراده:  لعل 
بعينه،  القوُل  هو  هذا  عىل  العمُل  إِذ  وتكريٌر،  عيٌّ  وفيه  بدعٌة  فإنه  التفسري؛ 

 

وال يكون مراده إنكاَر أن القوَل يسمى عماًل()1).

ار اإلرجاء، وكان اإلمام أمحد يسميه مرجًئا،  قلت: مذهب شبابة بن َسوَّ
وشبابة كان يقول: اإليامن قول وعمل موافًقا ألهل احلديث يف الظاهر وهو 
خمادٌع هلم، فإنه كان يفرس العمل بالقول، فحقيقة مذهبه أن العمل ليس من 
ه بعبارته هذه فجعل األعامل  اإليامن، بل اإليامن عنده اعتقاد وقول، ولكنه موَّ

ه بالقول.  من اإليامن، ثم فرسرّ

والقول عند شبابة حيتمل أحَد أمرين:
األمر األول: أنه كلمة التوحيد التي يدخل هبا اإلسالم فحسب. 
األمر الثاني: أنه كل عبادة قولية من التسبيح والتهليل وغريها. 

ا من اإليامن. وعىل كال األمرين فإن شبابة ال يرى األعامل حقًّ
»فتح الباري« البن رجب )2/1)1).    (1(
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أن  وهو:  الفقهاء،  مرجئة  مذهب  هو  مذهبه  شبابة  أن  يظهر  والذي 
اإليامن اعتقاد وقول وأن املراد بالقول كلمة التوحيد التي يدخل هبا اإلسالم 
السلف  بكالم  حياج  ال  حتى  وعمل  قول  اإليامن  بأن  ه  موَّ لكنه  فحسب، 

الرصيح يف أن األعامل من اإليامن. 

التوحيد فقط ال مطلق األقوال،  بالقول كلمة  َومِمَّا يدل عىل أن مراده 
أن اإلمام أمحد جعل قوله أخبث األقوال، ولو كان قوله بأن األقوال كلها 
من اإليامن لكان خرًيا من مرجئة الفقهاء، وكان له مذهب خاص منفرد عن 

اجلهمية ومرجئة الفقهاء، ولذكره العلامء عند الكالم عىل طوائف املرجئة.

ار هو مذهب مرجئة الفقهاء  ومما يدل أيًضا عىل أن مذهب شبابة بن سوَّ
أن املرجئة يف إطالق السلف ينرصف ملرجئة الفقهاء، كام يف إطالق اإلمام 

أمحد وأيب ثور، أما مذهب الكرامية فلم ينترش يف زماهنم بعد.

قال أبو بكر اخلالل: )أخربين حممد بن موسى وحممد بن عيل أن محدان 
بن عيل الوراق حدثهم قال: سألت أمحد وذكر عنده املرجئة فقلت له: إهنم 

يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن.

فقال: املرجئة ال تقول هذا، بل اجلهمية تقول هذا، املرجئة تقول: حتى 
يتكلم بلسانه، وتعمل جوارحه)1)، واجلهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه، وإن 

ل تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال: )رب بام أغويتني(.
قلت: فاملرجئة لَِم كانوا جيتهدون وهذا قوهلم؟

ويتنبه هنا عىل أن مرادهم بعمل اجلوارح أنه ثمرة ال أنه الزم من لوازم اإليامن.   (1(
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قال: البالء()1).

 وقال ابن تيمية V: ) ... وإنام املقصود هنا أن السلف يف ردهم عىل املرجئة 
واجلهمية والقدرية وغريهم، يردون من أقواهلم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من 
بعضهم، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقاًل مغرًيا؛ فلهذا ردوا عىل 

املرجئة الذين جيعلون الدين واإليامن واحًدا، ويقولون: هو القول.

وأيًضا فلم يكن حدث يف زمنهم من املرجئة من يقول: اإليامن هو جمرد 
القول بال تصديق وال معرفة يف القلب، فإن هذا إنام أحدثه ابن كرام، وهذا 
هو الذي انفرد به ابن كرام، وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله؛ فلهذا ل يذكر 

األشعري وال غريه ممن حيكي مقاالت الناس عنه قواًل انفرد به إال هذا.
ابن  وأما سائر أقواله فيحكوهنا عن ناس قبله وال يذكرونه، ول يكن 
كرام يف زمن أمحد بن حنبل وغريه من األئمة؛ فلهذا حيكون إمجاع الناس عىل 
خالف هذا القول، كام ذكر ذلك أبو عبداهلل أمحد بن حنبل وأبو ثور وغريمها، 
وقول  بالقلب،  وتصديق  باللسان  قول  اإليامن  إن  قبله:  املرجئة  قول  وكان 
جهم: إنه تصديق القلب، فلام قال ابن كرام: إنه جمرد قول اللسان، صارت 

أقوال املرجئة ثالثة.
لكن أمحد كان أعلم بمقاالت الناس من غريه، فكان يعرف قول اجلهمية 
يف اإليامن، وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه، وال يعرف إال مرجئة الفقهاء؛ فلهذا 

حكى اإلمجاع عىل خالف قول اجلهمية والكرامـية()2).
»السنة« للخالل ))/570).    (1(

»جمموع الفتاوى« )86/7) - 87)(، و))56/1).   (2(
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ه حتى خيفي مذهبه. وسبب تشديد اإلمام أمحد عليه أنه لبَّس وموَّ

عمل  هو  بالعمل  املراد  وأن  العمل،  يفرس  ما  السلف  عن  جاء  وقد 
اجلوارح، وأنه الواجبات والفرائض، ومنها:

قائاًل: )سمعُت األوزاعي ومالك بن أنس  الوليد بن مسلم  ما حكاه 
بال  إقراٌر  اإليامن  إن  يقول:  قوَل من  ينكرون   X بن عبدالعزيز  وسعيد 

عمل، ويقولون: ال إيامن إال بعمل، وال عمَل إال بإيامن()1).

يصح  ال  أنه  يعلم  عقل،  ملن  بياٌن  )هذا   :V اآلجري  قول  ومنها: 
مثل:  باجلوارح،  والعمِل  باللسان،  واإلقراِر  بالقلب،  بالتصديق  إال  الديُن 

الصالة والزكاة والصيام واحلج واجلهاد، وما أشبه ذلك()2).

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )وقد تبني أن الدين البدَّ فيه من 
قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجُل مؤمنًا باهلل ورسوله بقلبه، أو بقلبه 
ولسانه، ول يؤدِّ واجًبا ظاهًرا، ال صالة وال زكاة وال صياًما، وال غري ذلك 

من الواجبات())).

»رصيح السنة« للطربي)ص25(، و»رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )0/4)9).    (1(
»الرشيعة« )556/2).    (2(

»جمموع الفتاوى« )621/7).    (((
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الفائدة السادسة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

اًكا.  ]113[ )فأما املرجئة فإهنم يسمون أهل السنة ُشكَّ
وكذبت املرجئة، بل هم أوىل بالشك وبالتكذيب()1). 

قلت: وفيه من العلم:
يقولون  السنة  أهل  ألن  هذا  اًكا  ُشكَّ السنة  ألهل  املرجئة  تسمية   

باالستثناء، واهلل أعلم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )فالذين حُيرمونه -أي: االستثناء يف 
اإليامن- هم املرجئة واجلهمية ونحوهم ممن جيعل اإليامن شيًئا واحًدا يعلمه 
اإلنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما يف قلبه، فيقول أحدهم: 
أنا أعلم أين مؤمن، كام أعلم أين تكلمت بالشهادتني، وقرأت الفاحتة(، ثم 
 قال: )ونحو ذلك من األمور احلارضة التي أنا أعلمها وأقطع هبا، وكام أنه 
ال جيوز أن يقال: أنا قرأت الفاحتة إن شاء اهلل، كذلك ال يقول: أنا مؤمن إن 
شاء اهلل، لكن إذا كان يشك يف ذلك فيقول: فعلته إن شاء اهلل. قالوا: فمن 

وهم الشكاكة()2). استثنى يف إيامنه فهو شاك فيه وسمُّ

 عادة أهل البدع اللمز والطعن يف أهل السنة بتسميات خمتلفة. 
روى الاللكائي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: )عالمة جهم وأصحابه 

»كتاب السنة« ))6).    (1(
»جمموع الفتاوى« )429/7).    (2(
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هم  بل  مشبهة  أهنم  الكذب  من  به  أولعوا  وما  اجلامعة،  أهل  عىل  دعواهم 
املعطلة، ولو جاز أن يقال هلم: هم املشبهة الحتمل ذلك..()1).

أهل  تسميتهم  الزنادقة  )وعالمة  قال:  أنه  حاتم  أيب  عن  أيًضا  وروى 
السنة حشوية، يريدون إبطال اآلثار، وعالمة اجلهمية تسميتهم أهل السنة 

مشبهة()2).

»رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة« ))/2)5).    (1(
»رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة« )179/1).   (2(



47

الفائدة السابعة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]137[ )وسمعت أبا إسحاق الرمادي قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: اإليامن قول وعمل.

فقالوا: يا أبا حممد أيزيد وينقص؟

قال: ما زاد يشء قط إال نقص؛ أال تسمع اهلل يقول: ]جئ حئ[ 
]آل عمران:)17[، فام زاد يشء قط إال نقص.

ينزعه  أحدكم  إال كقميص  اإليامن  ما  الدرداء:  أبو  وقال  قال سفيان: 
ة ويلبسه أخرى. مرَّ

قال أبو إسحاق: وأنا أقول: اإليامن قول وعمل، يزيد وينقص، وكذلك 
أدركت الناس الذين أثق هبم()1). 

قلت: وفيه من العلم:
 من تعبريات أهل السنة أن اإليامن قول وعمل ومرادهم:

أصل  فهو  القلب  قول  فأما  اللسان،  وقول  القلب  قول  هو  بالقول: 
التصديق باألخبار، وأما كامل التصديق فهو من عمل القلب.

فقول القلب يقابل األخبار، وعمل القلب يقابل الطلب. 
وقول اللسان هو النطق بالشهادتني وغريها من األقوال.

ومرادهم بالعمل: عمل القلب وعمل اجلوارح. 

»كتاب السنة« )72).    (1(
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فاإليامن عند أهل السنة: هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
اجلوارح.

وقد اختلفت تعبريات أهل السنة واجلامعة عن أركان اإليامن الثالثة؛ 
فبعضهم قال: إن اإليامن قوٌل وعمل، وبعضهم قال: إنه قوٌل وعمٌل ونية، 

أو قوٌل وعمٌل واعتقاد، وهذا كله من باب اختالف التنوع.

فمن قال من السلف: إن اإليامن قوٌل وعمل، أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب واجلوارح.

ومن زاد االعتقاد: رأى لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر، أو 
خاف ذلك فزاد االعتقاد بالقلب.

ومن قال: قول وعمل ونية؛ قال: القول يتناول االعتقاد )قول القلب(، 
وقول اللسان، وأما العمل: فقد ال يفهم منه عمل القلب فزاد ذلك)1).

القلب  بقول  املراد  ما  اهلل  حفظه  الفوزان  صالح  شيخنا  سئل  وقد 
فأجاب:

)قول القلب: هو االعتقاد()2).
أن  عىل  والسنة  الكتاب  )دلَّ  اهلل:  حفظه  براك  عبدالرمحن  الشيخ  قال 

»اإليامن« اسٌم يشتمل:

انظر: »جمموع الفتاوى« )171/7).    (1(
انظر:   (2(

 https://www.youtube.com/watch?v=lIPnbANY5Jk&feature=youtu.be
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1- اعتقاَد القلِب؛ وهو تصديُقه وإقراُره.

أعامل  من  ذلك  يتبع  وما  وإرادته،  انقياُده،  وهو  القلِب؛  عمَل   -2
القلوب؛ كالتوكِل والرجاء واخلوف واملحبة.

)- إقراَر اللساِن.

4- عمَل اجلوارِح - واللساُن منها - والعمل يشمل: األفعاَل والرتوَك؛ 
قوليًة أو فعليًة.(، ثم قال: )وقد استفاض عن أئمِة أهِل السنِة - مثل: مالِك 
عيينَة،  بِن  وسفياَن  الثوري،  وسفياَن  ُجريج،  وابِن  واألوزاعي،  أنس،  بن 

ووكيِع بِن اجلراِح، وغرِيهم كثري - قوهُلم: »اإليامُن قوٌل وعمٌل«.

القلِب  عمَل  وبــ»العمِل«:  واللساِن،  القلِب  قوَل  بـ»القوِل«  وأرادوا 
واجلوارِح.

)ومن  الواسطية«:  »العقيدة  يف   V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال    
القلِب  قوُل  وعمٌل؛  قول  واإليامن  الدين  أن  واجلامعة  السنة  أهل  أصول 

واللساِن، وعمُل القلِب واللساِن واجلوارِح(.

فظهر أنَّ اسم »اإليامِن« َيشمُل كلَّ ما أمر اهللُ به ورسوُله ِمَن: االعتقاداِت، 
أفعااًل  اجلوارِح:  وأعامِل  اللساِن،  وأقواِل  القلوِب،  وأعامِل  واإليراداِت، 

وتروًكا.

املحرماِت  وترُك  واملستحباِت،  الواجباِت  فعل  ذلك:  يف  فيدخل 
واملكروهاِت، وإحالُل احلالِل وحتريُم احلراِم.
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عىل  واملكروهاُت،؛  واملستحباُت  بل  واملحرماُت؛  الواجباُت  وهذه 
درجات متفاوتة تفاوًتا كثرًيا()1).

 سئل اإلمام أمحد عمن قال: اإليامن يزيد وينقص؟
قال: )هذا بريء من اإلرجاء()2).

فقد  وينقص  يزيد  وعمل،  قول  اإليامن  قال:  )ومن  الربهباري:  وقال 
خرج من اإلرجاء كله أوله وآخره())).

»جواب يف اإليامن ونواقضه« )7 - )1).    (1(
»السنة« للخالل ))/581).    (2(

»رشح السنة« للربهباري )ص129).    (((
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الفائدة الثامنة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

ُسئل  إذا  يقول:   - عيينة  ابن   - سفيان  وسمعت  أمحد:  )قال   ]148[
أمؤمٌن أنت؟

إن شاء ل جيبه، وسؤالك إياي بدعة()1).
وقال أيًضا:

الثوري - عن  ]160[ )حدثنا أمحد، قال: حدثنا وكيع عن سفيان - 
احلسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا ُسئلت أمؤمن أنت؟
فقل: آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله؛ فإهنم سيدعونك()2).

وقال أيًضا:
]161[ )حدثنا أمحد قال: ثنا عبدالرمحن قال: حدثني حسن بن عياش 

عن مغرية عن إبراهيم قال: سؤال الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ بدعة())).

قلت: وفيه من العلم:
 املراد بسفيان يف األثر األول هو ابن عيينة املكي، وأما يف األثر الثاين فهو 

الثوري، فاإلمام أمحد يروي عن ابن عيينة مبارشة، أما عن الثوري فبواسطة.

 األصل عدم امتحان الرجل يف عقيدته إذا عرف الرجل باإلسالم، 
 وليس هذا عىل إطالقه فقد امتحن النبي H اجلارية ملا سأهلا أين اهلل؟ 

»كتاب السنة« )75).   (1(
»كتاب السنة« )79).    (2(
»كتاب السنة« )79).   (((
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يف  منه  وأوضح  باإليامن)1)،  هلا  وشهد  بعتقها  فأمر  السامء،  يف  بأنه  فأجابت 
الداللة حديث ابن صياد)2)، وعليه إذا ُوِجدت هناك شبهة وهتمة امتحن.

 يف األثر الثاين ما يدل عىل أنه وقع االمتحان يف زماهنم هبذا. 

إياي  وسؤالك  جيبه،  ل  شاء  )إن   :V عيينة  بن  سفيان  وقول   
بدعة(، إما أنه عىل وجه االمتحان، أو كام قال مالك للسائل عن االستواء: 
)والسؤال عنه بدعة()))، وذلك أن السائل ملالك ل يكن ُمسلًما، وإنام سؤاله 

عن دافع شك واعرتاض. واهلل أعلم.

81)(، حديث رقم: )))(، من حديث معاوية بن حكم  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )1/    (1(
.I السلمي

يف  مسلم  وأخرجه   ،)1(54( رقم:  حديث   ،)9(/2( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    (2(
.L صحيحه« )4/ 2244(، حديث رقم: )95(، من حديث عبداهلل بن عمر«

أخرجه الدارمي يف »الرد عىل اجلهمية« )ص66).    (((
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الفائدة التاسعة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]153[ )حدثنا عيل بن يزيد عن حييى بن سعيد أن الثوري قال: من 
قال: أنا مؤمن وَل يستثني فهو مرجئ()1).

قلت: وفيه من العلم:
 جاء عن اإلمام أمحد أن الذي ال يستثني ليس مرجًئا بعد أن قال: 
اإليامن يزيد وينقص، وذلك ألنه يرى أن اإليامن يتبعض ويتجزأ، واملرجئة 

ترى أن اإليامن جزٌء واحد ال يتبعض وال يتجزأ.

أليب  قلت  قال:  عيل  بن  حممد  )أخربين  قال:  »سننه«  يف  اخلالل  روى 
عبداهلل: يعني ملا قال له: االستثناء خمافًة واحتياًطا، فقلت له: كأنك ال ترى 

بأًسا أن ال يستثني؟

فقال: إذا كان ممن يقول: اإليامن قول وعمل، يزيد وينقص، فهو أسهل 
عندي()2). 

ويِف هذا األثر الذي حكاه الكرماين عن الثوري أن من ل يستثني فهو 
مرجئ، وال تعارض بينهام، وذلك أن من ل يستثني طائفتان:

الطائفة األوىل: أهل بدع من املرجئة؛ ألن اإليامن جزء واحد عندهم 
فهو ال يستثنى فيه. 

»كتاب السنة« )77).   (1(
»السنة« أليب بكر اخلالل ))/598).    (2(
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إىل أصل  بالنظر  يستثنون  السنة ال  الثانية: مجاعة من أهل  والطائفة 
اإليامن ال كامله، فهؤالء ليس عندهم ما عند املرجئة من اعتقاد اإليامن جزء 

واحد ال يتجزأ، وهلذا قالوا: اإليامن يزيد وينقص.

قال ابن تيمية V: )وأصل نزاع هذه الفرق يف اإليامن من اخلوارج 
إذا  واحًدا  شيًئا  اإليامن  جعلوا  أهنم  وغريهم،  واجلهمية  واملعتزلة  واملرجئة 
زال بعضه زال مجيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه 

وبقاء بعضه، ...()1). 

وخ�صة الستثناء عند السلف راجع ألمور أربعة:
األول: بالنظر لتقبل األعامل، فليس كل من عمل العمل يتقبل منه. 

يقول:  التقبل،  بن حرب محل هذا عىل  كان سليامن  أمحد:  اإلمام  قال 
نحن نعمل وال ندري يتقبل منا أو ال)2). 

الثاني: بالنظر إىل خشية أال يكون أتى باإليامن الكامل الذي يريده اهلل. 
قال اإلمام أمحد: أقول مؤمن إن شاء اهلل، ومؤمن أرجو؛ ألنه ال يدري 

كيف أداؤه لألعامل عىل ما افرتض عليه أم ال))). 

الثالث: بالنظر إىل البعد عن تزكية النفس. 
التزكية  نفي  بطة: ولكن االستثناء يصح يف وجهني: أحدمها  ابن  قال 

»جمموع الفتاوى« )511-510/7).   (1(
»السنة« للخالل ))/597).    (2(
»السنة« للخالل ))/601).   (((
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عىل  قطع  من  فإن  وكوامله،  اإليامن  بحقائق  نفسه  عىل  اإلنسان  يشهد  لئال 
نفسه هبذه األوصاف شهد هلا باجلنة وبالرضا والرضوان)1). 

يف  كام  يقني  عىل  االستثناء  فيكون  منها  املتيقن  لألمور  بالنظر  الرابع: 
قوله تعاىل: ]ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ[ ]الفتح:27[.

قال ابن تيمية V مفرًسا كلمة اإلمام أمحد: االستثناء عىل غري معنى 
شك خمافة واحتياًطا للعمل .. : ) ... يعني من غري شك مما يعلمه اإلنسان 
من نفسه، وإال فهو يشك يف تكميل العمل الذي خياف أن ال يكون كمله، 

فيخاف من نقصه، وال يشك يف أصله()2). 

يدري  ال  ألنه  اإلنسان؛  يستثني  أي  املوافاة،  باعتبار  االستثناء  تنبيه: 
عىل أي يشء يوايف ربه، وهذا ال يقول به السلف، بل أنكر ابن تيمية عىل من 

نسبه للسلف، وبني أهنم ال يقولون به))).

قال ابن تيمية V: ) ... وأما املوافاة: فام علمت أحًدا من السلف 
علل هبا االستثناء ولكن كثري من املتأخرين يعلل هبا من أصحاب احلديث من 
أصحاب أمحد ومالك والشافعي وغريهم؛ كام يعلل هبا نظارهم كأيب احلسن 
األشعري وأكثر أصحابه لكن ليس هذا قول سلف أصحاب احلديث()4). 

»اإلبانة« )865/2).   (1(
»جمموع الفتاوى« )451/7).    (2(
»جمموع الفتاوى« )6/7)4).    (((
»جمموع الفتاوى« )9/7)4).    (4(
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الفائدة العاشرة: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]156[ )حدثنا أمحد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا األعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال: تكلم عنده رجٌل من اخلوارج بكالم كرهه، فقال 
ڳ...[  گ  گ  گ  گ  ک  ]ک  علقمة: 

اآلية ]األحزاب:58[. 
فقال له اخلارجي: أمنهم أنت؟

قال: أرجو()1).

قلت: وفيه من العلم:
 سؤال اخلارجي: أمنهم أنت؟ يريد به اإليامن الكامل املطلق، بمعنى 
أنه يقول: هل أنت من أهل اإليامن الكامل املطلق؟ ألنه ال يتصور اإليامن إال 

جزء واحد ال يتجزأ. 

ألصل  راجع  غري  وأنه  االستثناء  صحة  فيه  أرجو،  علقمة:  قول   
اإليامن وإنام لكامله، وإال ملا صح االستثناء.

»كتاب السنة« )78).    (1(
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الفائدة احلادية عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]158[ )حدثنا أمحد قال: حدثنا عبدالرمحن عن سفيان عن عطاء بن 
أغتسل من غسل  قلُت:  ابن عمر  قال: سألت  السائب عن سعيد بن جبري 

امليت؟
قال: أُمؤمٌن هو؟

قال: قلت: أرجو. 
قال: فتسمح باملؤمِن وال تغسل منه()1).

قلت: وفيه من العلم:
 قوله: فتمسح أي توضأ، وقوله: باملؤمن أي: بسبب املؤمن، وجاء 

يف بعض الروايات )من املؤمن()2).

املاء،  املؤمن ال من صب  امليت  واملعنى: توضأ بسبب مبارشة تغسيل 
وال تغتسل منه))). 

 وهذا قول أمحد، وهو قول عبداهلل بن عباس L عند عبدالرزاق 
بإسناد صحيح)4)، قال ابن قدامة: )وال نعلم هلم خمالف يف الصحابة()5).

»كتاب السنة« )78 - 79).   (1(
أخرجه عبدالرزاق يف »مصنفه« ))/406(، رقم األثر: )6106( من طريق سعيد بن جري أنه    (2(

 .L سأل ابن عمر
فهو ناقض من نواقض الوضوء عىل الصحيح من قويل العلامء.    (((

أخرجه عبدالرزاق يف »مصنفه« )405/2(، رقم األثر: )6101).    (4(
»املغني« )256/1).    (5(
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عىل  العلم  أهل  فجمهور  املؤمن  امليت  تغسل  من  االغتسال  أما   
استحبابه، وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية)1).

والعمدة عىل ما أخرجه البيهقي من أثر أيب ُهريرة I قال: يف غسل 

امليت اغتسال)2)، وهو حممول عىل االستحباب. 

قال  كام  يشء  فيه  يصح  وال  عليه،  وضوء  فال  يًتا  مرّ محل  من  ا  وأمَّ  
الوضوء  به يف  قال  أحًدا  نعلم  )وال   :V قدامة  ابن  قال  أمحد)))،  اإلمام 

من محله()4). 

 I ُهريرة  أيب  عن  وحسنه  والرتمذي  داود  وأبو  أمحد  أخرج   
محله  ومــن  فليغتسل،  ميًتا  غّسل  »من   :H اهلل  رسول  قال  قال: 
الباب يشء()6)، وضعفه  اإلمام أمحد: )ال يصح يف هذا  قال  فليتوضأ«)5). 

عيل ابن املديني وحممد الذهيل والبخاري)7). 

الكبري«  و»احلاوي   ،)112(/1( التلقني«  و»رشح   ،)192/(( اهلداية«  رشح  »البناية  انظر:    (1(
للاموردي )76/1)(، و»املغني« )278/1). 

أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى« )451/1(، رقم األثر: ))144).    (2(
انظر: »اجلامع لعلوم اإلمام أمحد« )46/7).    (((

»املغني« )279/1).    (4(
أخرجه أمحد يف »مسنده« )4/15)5(، حديث رقم: )9862(، وأخرجه أبو داود يف »سننه«    (5(
))/201(، حديث رقم: )161)(، وأخرجه الرتمذي يف »سننه« )09/2)(، حديث رقم: 

.I 99(، كلهم من حديث أيب هريرة((
انظر: »اجلامع لعلوم اإلمام أمحد« )46/7(، و»بلوغ املرام من أدلة األحكام« )72(، حديث    (6(

رقم: )76). 
انظر: »التاريخ الكبري« )97/1)(، و»السنن الكربى« للبيهقي )1/)45).    (7(
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 وأخرج أبو داود وابن خزيمة عن عائشة J قالت: كان النبي 
H يغتسل من أربع: وذكرت منهم: ومن غسل امليت)1). 

وهذا احلديث ال يصح يف إسناده مصعب بن شيبة وهو ضعيف ال يقبل 
تفرده، وقد ضعفه أبو زرعة وأمحد والبخاري واأللباين)2).

يف  خزيمة  ابن  وأخرجه   ،)(48( رقم:  حديث   ،)261/1( »سننه«  يف  داود  أبو  أخرجه    (1(
احلاكم يف »مستدركه« )267/1(،  »صحيحه« )126/1(، حديث رقم: )256(، وأخرجه 
رقم:  حديث   ،)447/1( الكربى«  »السنن  يف  البيهقي  وأخرجه   ،)582( رقم:  حديث 

 .J 1429(، من حديث عائشة(
انظر: »ضعيف أيب داود« لأللباين )9/1)1).    (2(



60

الفائدة الثانية عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]168[ )حدثنا عبداهلل بن إسحاق اجلزري قال: سمعت وكيًعا قال:
كانت املرجئة تقول: اإليامن قول. 

فجاءت اجلهمية فقالت: اإليامن معرفة. 
قال عبداهلل: وحدثني إسحاق بن حكيم أن وكيًعا قال: وهذا عندنا كفر()1).

قلت: وفيه من العلم:
 إذا أطلق السلف اإلرجاء واملرجئة فإهنم يعنون به مرجئة الفقهاء، 
املرجئة  من  إرجاًء  أشد  هم  كانوا  وإن  باسمهم،  اجلهمية  يسمون  وكانوا 

وعندهم بدع غري اإلرجاء. 

أطلقوا  إذا  السلف  أن  الكبري«  »اإليامن  يف   V تيمية  ابن  بنيَّ  وقد 
اإلرجاء أرادوا به مرجئة الفقهاء)2). 

 وقوله: )كانت املرجئة تقول: اإليامن قول(، أي: قول القلب وعمله 
وقول اللسان. 

ومن  التابعون  منهم  ر  حذرّ لذا  اجلهمية  قبل  كانوا  الفقهاء  مرجئة   
بن  طلَق  سعيد  وصف  فقد  النخعي،  وإبراهيم  جبري  بن  كسعيد  بعدهم، 

حبيب بأنه مرجئ وكذلك الرازيان، وكانت وفاة طلق قبل املائة))).

»كتاب السنة« )81).    (1(
»جمموع الفتاوى« )86/7) - 87)(، و))56/1).     (2(

مواقف  و»موسوعة   ،)40/1(( الفتاوى«  و»جمموع   ،)202/1( أمحد  بن  لعبداهلل  »السنة«    (((
السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية« للمغراوي )504/1 - 505).  
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قال الذهبي V: )قال أبو زرعة: طلق سمع من ابن عباس وهو ثقة 
مرجئ()1).

قال الذهبي V: )قال أبو حاتم: طلق صدوق، يرى اإلرجاء()2).

قال ابن سعد: )قال أيوب السختياين: قال يل سعيد بن جبري: ال جتالس 
َطْلًقا(.

ثنا  ثنا محَّاد بن زيد قال: حدَّ الفضل قال: حدَّ وقال: )أخربنا عارم بن 
أرك  أل  فقال:  بن حبيب  إىل طلق  َجلْسُت  بن جبري  َرآين سعيد  قال:  أيوب 

َجَلْست إليه ال جُتالِسه! قال: وكان َينتحل اإلرجاء())).

بالعلم  مشتغلني  كانوا  وإن  السنة،  أهل  من  ليسوا  الفقهاء  مرجئة   
والدين، وهم معاندون للكتاب والسنة، أما اجلهمية فليسوا من أهل العلم، 
وال الدين كام ذكر ذلك اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف »كتابه اإليامن«، 
فإنه قال يف أوله: )اعلم رمحك اهلل أن أهل العلم والعناية بالدين افرتقوا يف 

هذا األمر فرقتني:

فقالت إحدامها)4): اإليامن باإلخالص هلل بالقلوب، وشهادة األلسنة، 
وعمل اجلوارح.

»سري أعالم النبالء« )4/)60).    (1(
»سري أعالم النبالء« )602/4).     (2(

»الطبقات الكربى« البن سعد )169/7).    (((
هم أهل السنة واجلامعة.    (4(
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وقالت الفرقة األخرى)1): بل اإليامن بالقلوب واأللسنة، فأما األعامل 
أنه  يزعمه  )والذي  قال:  ثم  اإليامن()2)،  من  وليست  وبر،  تقوى  هي  فإنام 
ا، وإن ل يكن هناك عمٌل، فهو معانٌد لكتاب  بالقول خاصًة جيعله مؤمنًا حقًّ
اهلل والسنة()))، ثم قال: )ثم حدثت فرقة ثالثة)4) شذت عن الطائفتني مجيًعا، 
ليست من أهل العلم وال الدين، فقالوا: اإليامن معرفة بالقلوب باهلل وحده، 

وإن ل يكن هناك قوٌل وال عمٌل!..()5).

 جاء يف اآلثار السابقة هلذا األثر ما يدل عىل أن كل مسلم إيامنه كإيامن 
يل وميكائيل وهذا فيه داللة واضحة عىل أن اخلالف مع مرجئة الفقهاء  ِجرْبِ

خالف حقيقي ال لفظي. 

وهم مرجئة الفقهاء.    (1(
»كتاب اإليامن« )10).   (2(
»كتاب اإليامن« )2)).    (((

وهم اجلهمية.    (4(
»كتاب اإليامن« )59).    (5(
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الفائدة الثالثة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]176[ )حدثنا أمحد قال: ثنا زيد بن ُحباب قال: حدثنا حسني بن واقد 
H: »بيننا  أبيه قال: قال رسول اهلل  ُبريدة عن  ثنا عبداهلل بن  قال: 

وبينهم ترك الص�ة فمن تركها فقد كفر«)1)))2).

قلت: وفيه من العلم:
كفٌر  فهو  جحوًدا  تركها  أما  وكساًل،  جحوًدا  يكون  الصالة  ترك   
بإمجاع أهل العلم ال خالف فيه بينهم حكى اإلمجاع غري واحد منهم النووي 

وابن قدامة))). 

فائدة: اجلحود عند السلف يطلق عىل أمرين:
األول: التكذيب املصحوب بعناد كام بينه ابن القيم يف »شفاء العليل« 

فقال: )واجلحود إنكار احلق بعد معرفته()4).
الثاني: ترك أمر اهلل لدافع كفري كاإلعراض واإلباء واالستكبار، لذا 
إبليس جحد وآدم  آدم وإبليس فإن   قال سفيان بن عيينة: فرق بني معصية 

ل جيحد)5). 

عبداهلل  وأخرجه   ،)2(007( رقم:  حديث   ،)115/(8( »مسنده«  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه    (1(
بن أمحد يف »السنة« )58/1)(، حديث رقم: )769(، وأخرجه ابن بطة يف »اإلبانة الكربى« 

 .I 671/2(، حديث رقم: )874(، من حديث بريدة بن احلصيب(
»كتاب السنة« )85).     (2(

»املغني« )29/2)(، و»املنهاج رشح صحيح مسلم« )70/2).    (((
)ص172).    (4(

أخرجه عبداهلل بن أمحد يف »السنة« )47/1)(، رقم األثر: )745).    (5(
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عىل  السنة  أهل  عند  فيه  اخلالف  وقع  فقد  كساًل  تاركها  كفر  وأما   
قولني)1):

ومالك  حنيفة  أيب  قول  وهو  كساًل،  تاركها  يكفر  ال  األول:  الــقــول 
والشافعي وأمحد يف رواية، وهو قول الزهري كام رواه املروزي يف »تعظيم 
قدر الصالة« بإسناد صحيح عنه)2)، وذكر النووي أن أكثر أهل العلم عىل 

هذا القول))). 

القول الثاني: أن تارك الصالة كافٌر كفًرا أكرب، وهو قول أمحد يف رواية 
تيمية:  ابن  قال  السلف،  من  كبري  مجع  قول  وهو  راهويه)4)،  بن  وإسحاق 

)وهو املنقول عن مجاهري السلف()5). 

وهناك قول للشافعي بكفره نقله ابن القيم عن الطحاوي)6).

الكفر  كفًرا؛ ألن األصل عدم  ليس  تركها  أن  الباب  واألصل يف هذا 
بكفر  القائلون  وهم  الثاين  القول  أصحاب  استدل  لكن  بدليل،  إال  األكرب 

تاركها كفًرا أكرب بعدة أدلة من أمهها:
 L الدليل األول: أخرج مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبداهلل

التثريب«  و»طرح   ،)225/4( و»التمهيد«   ،)(9(/4( العلامء«  اختالف  »خمترص  انظر:    (1(
)146/2(، و»املغني« )29/2)). 

»تعظيم قدر الصالة« )ص)60).    (2(
»املجموع رشح املهذب« ))/14(، و»املنهاج رشح صحيح مسلم« )70/2).    (((

»تعظيم قدر الصالة« )ص588(، و»املنهاج رشح صحيح مسلم« )70/2).    (4(
»رشح العمدة« )64/2).    (5(

»كتاب الصالة« )ص42).    (6(
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والكفر  الشرك  الرجل وبني  H يقول: »إن بني  النبي  قال: سمعت 
النووي يف  أفاده  فيه لفظ )أو( كام  الص�ة«)1)، هذا لفظ مسلم وليس  ترك 

»املجموع«)2). 

املراد يف هذا النص هو األكرب  الكفر  ))) أن 
V تيمية  ابن  وقد ذكر 

قطًعا لعدة أمور منها:
فت ال يراد هبا إال  ) أ ( التعريف يف لفظة )الكفر أو الرشك(، فإهنا إذا عرِّ

األكرب، قرر أن هذا باستقراء نصوص الرشيعة. 

H: »بني  ا لقوله  )ب( قال: )قد جعل بني الكفر وعدمه حدًّ
الرجل وبني الكفر والشرك«)4)، وهذا دليل عىل أنه األكرب.

مرتبتها  وبيان  الصالة  ختصيص  خمرج  الكالم  هذا  خرج  أنه  )جـ( 
عامة  ذلك  يف  لشاركها  فسًقا  الكفر  ذلك  كان  ولو  اجلملة،  يف  غريها  عىل 

الفرائض.
وذكر أموًرا أخرى. 

الدليل الثاني: ثبت عند الرتمذي بإسناد صحيح عن عبداهلل بن شقيق 
 H العقييل - وهو تابعي جليل - أنه قال: )ل يكن أصحاب النبي

عبداهلل  بن  جابر  حديث  من   ،)1(4( رقم:  حديث   ،)88/1( »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه    (1(
 .L

»املجموع رشح املهذب« ))/16).    (2(
»رشح العمدة« )76/2).   (((

سبق خترجيه )ص)6).    (4(
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َيَرْون شيًئا من األعامل تركه كفًرا إال الصالة()1)، وثبت عند ابن نرص املروزي 
يف »تعظيم قدر الصالة«)2).

 I الدليل الثالث: أخرج مالك يف »املوطأ« عن عمر بن اخلطاب
قال: )ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة())).

 I الدليل الرابع: ثبت عند املروزي وابن أيب شيبة عن ابن مسعود
أنه قال: )ال دين ملن ل يصل()4).

 L الدليل اخلامس: أخرج املروزي بسنده عن جابر بن عبداهلل
أنه قال: )بني الرجل والرشك والكفر ترك الصالة()5). 

نرص  بن  وحممد  »اإلبانة«،  يف  بطة  ابن  عند  ثبت  الــســادس:  الدليل 
املروزي يف »تعظيم قدر الصالة«، والاللكائي يف »رشح أصول االعتقاد«، 
 وحسنه األلباين يف »الرتغيب« عن جابر بن عبداهلل I: وقد سأله جماهد 

»السنة«  يف  اخلالل  وأخرجه   ،)2622( األثر:  رقم   ،)(10/4( »سننه«  يف  الرتمذي  أخرجه    (1(
)144/4(، رقم األثر: )78)1(، وصححه األلباين يف »صحيح الرتغيب« )67/1)(، رقم 

األثر: )565). 
)ص576).    (2(

قدر  »تعظيم  يف  املروزي  وأخرجه   ،)117( األثر:  رقم   ،)5(/2( »املوطأ«  يف  مالك  أخرجه    (((
الصالة« )570(، رقم األثر: )924(، وصححه األلباين يف »اإلرواء« )225/1). 

يف  املروزي  وأخرجه   ،)76(7( األثر:  رقم   ،)159/2( »مصنفه«  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه    (4(
الرتغيب«  »صحيح  يف  األلباين  وحسنه   ،)9(4( األثر:  رقم   ،)572( الصالة«  قدر  »تعظيم 

.((70/1(
أخرجه املروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )562(، رقم األثر: )890).    (5(
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عهد  عىل  األعامل  من  عندكم  واإليامن  الكفر  بني  يفرق  كان  ما  جرب:   ابن 
رسول اهلل H؟ قال: )الصالة()1).

الدليـــل الســـابع: ثبـت عنـد ابـن بطـة يف »اإلبانـة«، والاللكائـي يف 
 »رشح أصـول االعتقاد« عن احلسـن البرصي أنه قـال: )بلغني أن أصحاب 
رسول اهلل H كانوا يقولون: بني العبد وبني أن يرشك فيكفر أن يدع 

الصالة من غري عذر()2).

بسنده  الصالة«  قدر  »تعظيم  يف  املروزي  عند  ثبت  الثامن:  الدليل 
وصححه األلباين يف »الرتغيب« عن أيوب السختياين أنه قال: )ترك الصالة 

كفر ال خيتلف فيه())).

قال:  الصالة«  قدر  »تعظيم  يف  املروزي  عند  وثبت  التاسع:  الدليل 
سمعت إسحاق يقول: )قد صح عن رسول اهلل H أن تارك الصالة 
كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي H إىل يومنا هذا 

أن تارك الصالة عمًدا من غري عذر حتى يذهب وقتها كافر()4).

قال حممد بن نرص املروزي: )قد ذكرنا يف كتابنا هذا ما دل عليه كتاب اهلل 
تعاىل وسنة رسوله H من تعظيم قدر الصالة وإجياب الوعد بالثواب 

»اإلبانة« )672/2(، و»تعظيم قدر الصالة« )562(، و»رشح أصول االعتقاد« )910/4(،    (1(
وحسنه األلباين يف »الرتغيب« )227/1).

»اإلبانة« )2/)67(، والاللكائي يف »رشح أصول االعتقاد« )910/4).   (2(
يف  األلباين  وصححه   ،)976( األثر:  رقم   ،)585( الصالة«  قدر  »تعظيم  املروزي  أخرجه    (((

»الرتغيب« )0/1)2).
»تعظيم قدر الصالة« )588).   (4(
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ملن قام هبا، والتغليظ بالوعيد عىل من ضيعها، والفرق بينها وبني سائر األعامل 
H يف  النبي  يف الفضل، وعظم القدر، ثم ذكرنا األخبار املروية عن 
إياه من امللة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم  إكفار تاركها، وإخراجه 

جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ول جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك()1).

بعد  الصالة،  تارك  تكفري  أدلة  بيان  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
السلف:  املنقول عن مجهور  القول  أنه  الكتاب والسنة، وبيان  أدلة من  ذكر 
)وألنرّ هذا إمجاع الصحابة، قال عمر ملا قيل له وقد خرج إىل الصالة: )نعم، 

 

رواية  ويف  الصحيح،  يف  وقصته  الصالة(،  ترك  ملن  اإلسالم  يف  حظ  وال 
من  بمحرض  قاله  وهذا  النجاد،  رواه  يصل(،  ل  ملن  إسالم  )ال  قال:  عنه 

الصحابة()2).

واستدل من قال أن تارك الص�ة كسً� ل يكفر بأدلة منها:
الدليل األول: البقاء عىل األصل. 

الدليل الثاني: استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن من نطق بكلمة 
التوحيد دخل اجلنة وخرج من النار، ومنها:

* قوله تعاىل: ]ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے[ 
]النساء:48[.

* عن عبادة بن الصامت I أن النبي H قال: »من شهد 
وأن عيسى  ورسوله،  وأن حممًدا عبده  له،  وحــده ل شريك  اهلل  إل  إله  أن ل 

»تعظيم قدر الصالة« )585).   (1(
»رشح العمدة« )75/2).   (2(
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اهلل  أدخله  والنار حق،  واجلنة  منه،  وروح  إىل مريم  ألقاها  عبداهلل وكلمته 
اجلنة على ما كان من عمل«)1)، وغريها من األدلة)2).

أنس  حديث  ومنها  الشفاعة،  نصوص  بعموم  استدلوا  الثالث:  الدليل 
تسمع  وقل  رأسك  ارفع  حممد  يا  )فيقال:  وفيه:  الشفاعة،  يف  الطويل   I
وسل تعط واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن يل فيمن قال: ال إله إال اهلل، فيقول: 

وعزيت وجاليل وكربيائي وعظمتي ألخرجن منها من قال: ال إله إال اهلل())).

تاريخ  يف  يعرف  ال  أنه  قدامة:  ابن  قاله  بام  استدلوا  الــرابــع:  الدليل 
قال عن رجل  العلم  أهل  أحٍد من  أو عن  أحٍد ألنه ال يصيل  َقتل  اإلسالم 
أنه ال يورث وال يصيل عليه أحد ألنه تارك للصالة فهذا إمجاع عميل من أمة 

 .(4(
H حممد

الدليل اخلامس: استدل الشيخ األلباين V يف كتاب »حكم تارك 
 H الصالة«)5) بحديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني أن النبي
ملا ذكر الوجبات التي خترج من النار، ذكر الوجبة األوىل وفيه يقول املؤمنون: 
اهلل  فيقول  معنا،  ويعملون  معنا  ويصومون  معنا  يصلون  كانوا  إخواننا  ربنا 
خلًقا  فيخرجون  النار  عىل  صورهم  فتحرم  عرفتم(،  من  )أخرجوا  تعاىل: 

يف  مسلم  وأخرجه   ،)(4(5( رقم:  حديث   ،)165/4( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    (1(
»صحيحه« )57/1(، حديث رقم: )46). 

انظر: »طرح التثريب« )148/2).    (2(
أخرجه البخاري يف »صحيحه« )146/9(، حديث رقم: )7510).   (((

»املغني« )2/2))).    (4(
»حكم تارك الصالة« )26).    (5(
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كثرًيا، ثم ذكر الوجبة الثانية فيقول اهلل تعاىل: )أخرجوا من كان يف قلبه مثقال 
ذرة من إيامن(، ثم يذكر الوجبة الثالثة فيقول اهلل تعاىل: )أخرجوا من كان يف 

قلبه وزن نصف دينار()1). احلديث. 

وجه الدللة: أن الوجبة األوىل كانوا يصلون أما الثانية فليس فيها أهنم كانوا 
يصلون، فدل هذا عىل أن تارك الصالة ليس كافًرا؛ ألهنم خرجوا من النار. 

قالوا: وكل األدلة التي فيها وصف تارك الصالة بالكفر فاملراد به كفًرا 
دون كفر، أي: الكفر األصغر)2).

الدليل السادس: استدل ابن قدامة))) عىل عدم كفر تارك الصالة بام 
روي عن واالن احلنفي أنه قال: )انتهيت إىل داري، فوجدت شاة مذبوحة، 

فقلت: من ذبحها؟
قالوا: غالمك. 

قلت: واهلل إن غالمي ال يصيل. 
ى. فقالت النسوة: نحن علمناه فَسمَّ

قال: فرجعت إىل ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرين بأكلها(. 
بن  خالد  طريق  من  »سننه«  يف  منصور  بن  سعيد  الرواية  هذه  أخرج 
عبداهلل الواسطي، وأخرجها البخاري يف »التاريخ الكبري« من طريق أمحد بن 

يف  مسلم  وأخرجه   ،)74(9( رقم:  حديث   ،)129/9( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    (1(
 .I صحيحه« )167/1(، حديث رقم: )02)(، من حديث أيب سعيد اخلدري«

»طرح التثريب« )147/2).     (2(
»املغني« ))/55)).    (((
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يونس عن أيب بكر بن عياش، وأخرجها عبدالرزاق يف »مصنفه« من طريق 
قيس بن الربيع. 

ثالثتهم: )خالد الواسطي، وأبو بكر بن عياش، وقيس بن الربيع( عن 
إسامعيل بن ُسميع عن مالك بن ُعمري عن واالن، وساق األثر وفيه: )واهلل 

إن غالمي ال يصيل(.

بن  عبدالرحيم  طريق  من  التوحيد«  »كتاب  يف  خزيمة  ابن  وأخرجها 
سليامن عن إسامعيل بن ُسميع احلنفي عن مالك بن ُعمري احلنفي عن واالن 

العدوي وساق األثر وفيه: )ال حيسن يصيل()1). 

واألثر ضعيف من ث�ثة أوجه:
الوجه األول: االختالف يف سياقته فشتان بني قوله: )إنه ال يصيل( وبني 

قوله: )ال حيسن يصيل(، فتأمل.

الوجه الثاني: جهالة مالك بن ُعمري، قال ابن أيب حاتم عن أيب زرعة: 
)روايته عن عيل مرسلة()2)، وقال ابن القطان: )حاله جمهول وهو خمرضم())).

الوجه الثالث: جهالة واالن الراوي عن ابن مسعود، فإنه ل يرو عنه 
سوى مالك بن ُعمري وَل يوثق من إمام معترب وقد اختلف يف نسبته.

يف  البخاري  وأخرجه   ،)916( األثر:  رقم   ،)84/5( »سننه«  يف  منصور  بن  سعيد  أخرجه    (1(
»التاريخ الكبري« )185/8(، رقم: )2642(، وأخرجه عبدالرزاق يف »مصنفه« )484/4(، 

رقم األثر: )8564(، وأخرجه ابن خزيمة يف »كتاب التوحيد« )8/2)7). 
»املراسيل« )221).    (2(

»اجلوهر النقي« البن الرتكامين )27/9).    (((
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(، وقد  ثم إن الثابت عن ابن مسعود I قال: )ال دين ملن ل ُيصلِّ
تقدم)1). 

الرتجيح: الراجح واهلل أعلم أن ترك الصالة كفٌر أكرب؛ إلمجاع الصحابة 
السيام اإلمجاع الذي حكاه عبداهلل بن شقيق عنهم، وهو ممن أدرك مجًعا من 

الصحابة.

أما اجلواب على أدلة من مل يكفر تارك الص�ة فيقال:
إن أدلتهم ال خترج عن حالتني:

األوىل: أدلة رصحية الداللة لكن ال يصح إسنادها. 
املقيد مقدم عىل  الثانية: أهنا صحيحة اإلسناد لكنها مطلقة، والنص 

املطلق. 

ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ]ڻ  تعاىل:  قوله  أن  ذلك  وبيان 
إكفار  وأحاديث  مطلقة،  نصوص  الشفاعة)2)  وحديث  ]النساء:48[،  ھ[ 
تارك الصالة مقيدة، فيبنى املطلق عىل املقيد، وهذه قاعدة لغوية رشعية))). 

يعرف يف  أنه ال  وبناه عىل  قدامة  ابن  ذكره  الذي  العميل  اإلمجاع  وأما 
اإلسالم قتل تارك الصالة وعدم الصالة عليه، فاجلواب عىل هذا أن يقال:

الباطنة  األحكام  أي من  اآلخرة،  أحكام  الصالة حكمه من  تارك   إن 
ال من أحكام الدنيا الظاهرة، وذلك أن من ترك الصالة وَل يصلها فقد يكون 

سبق خترجيه )ص66).    (1(
سبق خترجيه )ص69).    (2(

»رشح العمدة« )79/2).   (((
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قضاها وال أحد يعلم بحاله، ال سيام أن الذي يكفر برتك الصالة هو التارك 
هلا بالكلية ال من يصيل ويرتك، أشار هلذا ابن تيمية يف »رشح العمدة«)1). 

رّ عىل تركها وقتل فهل  فإن قيل: إذا أيت بتارٍك للصالة واستتيب وأرصَّ
يصىل عليه؟

النزاع، وقد  فيقال: مثل هذا ال يصىل عليه، وهذا خارج موضع حمل 
نص ابن تيمية عىل أن من ل يكفر هذا فقد دخلت عليه شبهة اإلرجاء)2)؛ ألن 

من كانت هذه حاله فهو ال يقر بوجوهبا، وإال كيف يصرب عىل السيف؟!

وأما اجلواب عىل حديث أيب سعيد اخلدري I فهو أن يقال:

للوجبة  مغايرة  األوىل  الوجبة  تكون  أن  التقسيم  مفهوم  مقتىض  إن 
الثانية، وليس فيها الترصيح بكوهنم ال يصلون، وقد يصيل ومع ذلك ليس 

يف قلبه إال مثقال ذرة، فإذا وجد أكثر من احتامل سقط االستدالل.

تنبيهـــان:

نصوص  لك  فظهرت  قوٍل  عىل  أمجعوا  إذا  الصحابة  األول:  التنبيه 
ختالف ما عليه إمجاع الصحابة فال تعجل وتأملها، وال ترد املحكم وهو إمجاع 

الصحابة، فإن من أعظم مزايا اإلمجاع أنه قطعي الداللة. 

التنبيه الثاني: إذا كان هناك نص تظنه رصحًيا يف املسألة والعلامء قد 
درسوا هذه املسألة وأكثروا الكالم فيها فينبغي عدم التعجل وإهتام الرأي؛ 

»رشح العمدة« )91/2).    (1(
»اإليامن األوسط« البن تيمية )567).    (2(
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ألن الدليل لو كان نًصا يف املسألة ملا غفل عنه أهل العلم، مع التنبه أن دراسة 

العلم  أهل  يكثر كالم  املسائل  للمسائل عىل درجات، قسم من  العلم  أهل 

فيها، وقسم قلَّ ما جتد ألهل العلم كالم فيها، وقسم متوسط.

 اإلجماعات احملكية في حكم تارك الصالة:

قد حكى اإلمجاع عىل حكم تارك الصالة مجع من أهل العلم منهم من 

خصه بالصحابة ومنهم من أطلق، وهي كاآليت:

األول: ما ثبت عند الرتمذي بإسناد صحيح عن عبداهلل بن شقيق أنه قال: 

)ما كان أصحاب رسول اهلل H َيَرْون شيًئا من األعامل تركه كفًرا 

إال الصالة()1)، واملراد بالكفر يف كالمه الكفر األكرب، بدليل أن من الصحابة 

املروزي  عند  ثبت  كام  أصغر،  كفر  بأهنا  األعامل  بعض  ترك  عىل  حكم  من 

L أنه قال فيمن حكم بغري ما أنزل اهلل:   وغريه عن عبداهلل بن عباس 

)هي كفٌر وليس كالكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر()2).

الثاني: ثبت عن أيوب السختياين فيام أخرجه املروزي أنه قال: )ترك 

الصالة كفٌر ال خيتلف فيه())).

أنه  راهويه  بن  إسحاق  عن  الرب  عبد  وابن  املروزي  روى  ما  الثالث: 

سبق خترجيه )ص66).    )1(
املروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )46)(، رقم األثر: )568(، وصححه األلباين يف  أخرجه    (2(

»اإليامن الكبري« )ص09)).
سبق خترجيه )ص67).    (((
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قال: )من ترك الصالة حتى خيرج وقتها فهو كافٌر هذا ما عليه أهل العلم من 
صحابة رسول اهلل H إىل يومنا هذا()1).

راهويه  بن  إسحاق  حكاه  الذي  اإلمجاع  عىل  الكالم  سيأيت  تنبيه: 
 .V

الرابع: ذكر املروزي يف »تعظيم قدر الصالة« أن الصحابة غري خمتلفني 
يف كفر تارك الصالة)2). 

اخلامس: ونقل ابن القيم يف كتاب الصالة عن ابن حزم إمجاع الصحابة 
.(((

M

كفر  عىل  الصحابة  إمجاع  العمدة«  »رشح  يف  تيمية  ابن  ذكر  السادس: 
تارك الصالة)4). 

كفر  عىل  الصحابة  إمجاع  »الصالة«  كتاب  يف  القيم  ابن  ذكر  السابع: 
تارك الصالة)5). 

تنبيه: إمجاع الصحابة ال إشكال فيه ملا تقدم تقريره، لكن وقع اخلالف 
بعد الصحابة فقد ثبت عن الزهري بإسناد صحيح عند املروزي يف »تعظيم 

»تعظيم قدر الصالة« )588(، و»التمهيد« )225/4).    (1(
»تعظيم قدر الصالة« )585).    (2(

»كتاب الصالة« )44(، وانظر: »املحىل« )15/2).    (((
»رشح العمدة« )67/2).    (4(

»الصالة« ))6).    (5(
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قدر الصالة« أن تارك الصالة يسجن ويرضب)1)، فهو هبذا ال يرى كفره، 
فعليه يكون اإلمجاع الذي نقله إسحاق بن راهويه خمروًما)2)، ال سيام وهو 
الشافعي  حيكي هذا اإلمجاع من زمن الصحابة إىل زمانه، ويِف زمانه اإلمام 
وهو ال يرى كفر تارك الصالة، وقبل زمانه اإلمام مالك وهو كذلك ال يرى 

.X كفر تارك الصالة، وقبل اإلمام مالك اإلمام الزهري وهو كذلك

مما ينبغي التنبيه عليه أمران:
األمر األول: أن اخلالف يف مسألة كفر تارك الصالة كساًل خالٌف معترب 
عند أهل السنة، فقد حكى اخلالف املروزي يف »تعظيم قدر الصالة«)))، وأبو 
بكر اإلسامعييل يف كتابه »االعتقاد«)4)، وكذلك ابن عبد الرب يف »التمهيد«)5)، 
رشحوا  الذين  العلامء  اخلالف  ذكر  وكذلك  »املغني«)6)،  يف  قدامة  وابن 
واحلافظ  السنة«)7)،  البغوي يف »رشح  H كاحلافظ  النبي  أحاديث 

ابن رجب يف »فتح الباري«)8)، وابن حجر يف »الفتح«)9). 

»تعظيم قدر الصالة« ))60).    (1(
سألت شيخي عبدالعزيز آل الشيخ V عن اإلمجاع الذي حكاه إسحاق بن راهويه فقال يل:    (2(

خمروم وقد وقع اخلالف. وكان يف مكتبة بيته العامر بتاريخ 15. 5. 1440 هـ. 
»تعظيم قدر الصالة« ))59).   (((

»اعتقاد أهل السنة« )ص44 - 45).    (4(
»التمهيد« )225/4).    (5(

»املغني« )29/2)).    (6(
»رشح السنة« )1/)10).    (7(

»فتح الباري« البن رجب )61/1).    (8(
»فتح الباري« البن حجر )76/1).    (9(
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وابن  الفتاوى«)1)،  تيمية يف »جمموع  ابن  املسألة خالفية  أن  قرر  وممن 
القيم يف كتابه »الصالة«)2)، وكذلك أئمة الدعوة النجدية السلفية يف »الدرر 

السنية«))). 

فال يزال أئمة السنة حيكون يف املسألة خالًفا معترًبا، وال يصفون القول 
بعدم كفر تارك الصالة كساًل باإلرجاء، إالَّ كالًما إلسحاق بن راهويه ذكره 
املروزي وابن رجب وغريمها)4)، وهو مبني عىل ظنه أنه ال خالف يف كفر 
تارك الصالة إىل زمنه، فبناًء عىل هذا الظن جعل املخالف قائاًل بقول املرجئة، 
صحيح  غري  وأنه   ،V إسحاق  حكاه  الذي  اإلمجاع  مناقشة  سبق  وقد 
املروزي  أخرجه  الزهري  عن  التابعني  طبقة  يف  اخلالف  ثبت  فقد  قطًعا، 
بسنٍد صحيح، ثم بعد ذلك خالفه العلامء كاملك والشافعي وأمحد يف رواية، 

وهؤالء قبل إسحاق ومنهم من عارصه)5).

بل نص أهل السنة يف كتب االعتقاد عىل أهنا مسألة خالفية بني أهل 
احلديث«)6)،  أئمة  »اعتقاد  كتابه  يف  اإلسامعييل  بكر  أبو  فعل  كام   السنة، 

وأبو عثامن الصابوين يف »عقيدة السلف وأصحاب احلديث«)7).

»جمموع الفتاوى« )02/7)).    (1(
»كتاب الصالة« )ص1)).    (2(
»الدرر السنية« )201/4).    (((

»فتح الباري« البن رجب )61/1).     (4(
»تعظيم قدر الصالة« ))60).   (5(

»اعتقاد أهل السنة« )ص44 - 45).    (6(
»عقيدة السلف وأصحاب احلديث« )278 - 279).    (7(
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بل اهتام من ال يكفر تارك الصالة كساًل بأنه مرجئ فرية قديمة، قد نطق 
هبا بعض أهل البدع، قال السكسكي عن الطائفة املنصورية أهنا سمت من 
ل يكفر تارك الصالة كساًل مرجًئا: ) .. ويقولون: هذا يؤدي إىل أن اإليامن 

عندهم قول بال عمل()1). 

األمر الثاني: حكاية اإلمجاع يف املسألة عن الصحابة M ال جيعل 
بصنيعهم  حُيدد  من  هم  العلم  أهل  أن  وذلك  سائغ،  غري  فيها  اخلالف  من 
وتأصيلهم هل املسألة خالفها خالٌف معترب أو ال، وأهل السنة جعلوا املسألة 

خالفية خالًفا معترًبا، لذا أثبتوا اخلالف فيها عن أئمٍة كباٍر من أهل السنة. 

وإمجاع الصحابة يكون دلياًل يف املسألة كأي دليٍل آخر، والدليل جيب 
ملن ظهر له أن يعتمد عليه، ويِف املقابل ال يمنع أن يكون اخلالف معترًبا، وهذا 
كمسائل كثرية يف الفقه، فقد صحَّ الدليل عىل أن أكل حلم اجلزور ناقٌض من 
الدليل وجب  له  املسألة خالٌف معترب)2)، فمن ظهر  الوضوء، ويِف  نواقض 

عليه أن يعمل به، وأن يرتك القول املرجروح. 

ا كام قرر ذلك ابن عبد الرب  فإن قيل: القول املخالف لإلمجاع يعدُّ قواًل شاذًّ

 

يف »جامع بيان العلم وفضله«، وابن قدامة يف »روضة الناظر«)))، وهنا قد 
ا.  وقع اإلمجاع من الصحابة فاخلالف الذي يقابله يعدُّ شاذًّ

»الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان« )95 - 96(، واملنصورية: هم أصحاب عبداهلل بن زيد    (1(
كام قاله السكسكي. 

»االستذكار« )179/1(، و»املغني« )8/1)1).   (2(
»جامع بيان العلم وفضله« )795/2(، و»روضة الناظر« )1/)40).   (((
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فيقال: بىل، من حيث التأصيل القول املخالف لإلمجاع يعدُّ قواًل شاًذا، 
ولكن البد من النظر يف صنيع العلامء، فإن ل يذكر العلامء يف املسألة خالًفا 
سائًغا يف كتب اخلالف الفقهية أو رشوح احلديث، وكان هناك إمجاع ثابٌت، 
كان القول املخالف لإلمجاع شاًذا، وهذا املراد بقول ابن عبد الرب وابن قدامة 
أن القول الشاذ ما خالف إمجاًعا، فمن خالل صنيعهم يف كتبهم ال يصفون 

األقوال املخالفة إلمجاع الصحابة مع وجود اخلالف املعترب بأهنا شاذة. 
ومن تلكم املسائل مثً�:

املسألة األوىل: تغسيل امليت ينقض الوضوء، ثبت هذا عن ابن عباس 
بني  إمجاع  هو  أي:  خمالف)1)،  له  وليس  قدامة:  ابن  قال  عبدالرزاق،  عند 

الصحابة، وإليه ذهب أمحد يف رواية)2). 
وخالف يف املسألة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية))).

وهو  حجة،  عباس  ابن  قول  إن  يقال:  أن  املسألة  هذه  من  فاملوقف 
إمجاع بني الصحابة وجيب املصري إليه، والقول املخالف قوٌل معترٌب، ولكنه 

مرجوٌح. 

ُة النفاس، فقد وقع النزاع يف أكثر مدته نزاًعا معترًبا،  املسألة الثانية: مدَّ
وثبت عند الدارمي عن ابن عباس L أن أكثره أربعون يوًما)4)، قال ابن 

»املغني« )141/1).    (1(
»رشح العمدة« )60/1)).    (2(

القصار  البن  األدلة«  و»عيون   ،)124/1( والكتاب«  السنة  بني  اجلمع  يف  »اللباب  انظر:    (((
)6/2)6(، و»هناية املطلب« )6/1)1). 

أخرجه الدارمي يف »سننه« )668/1(، رقم األثر: )997).    (4(
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عبدالرب يف »االستذكار«: )ليس له خمالف من الصحابة()1)، وإىل هذا القول 
ذهب أبو حنيفة وأمحد وإسحاق)2). 

وخالف مالك والشافعي)))، وهم حمجوجون بإمجاع الصحابة، وقوهلم 
عىل الصحيح مرجوح، واخلالف يف املسألة سائغ ومعترب.

 وهنا مسألة قد سبقت اإلشارة إليها)4) وهي: لو قيل لرجل: َصل 
فلم يصل - مع إمكانه وال مانع - حتى لو وضع حتت السيف، وَبقى حتى 
قتل وَل يصل فإنه يقتل كافًرا باالتفاق، ومن قال من الفقهاء يقتل حًدا فقد 

دخلت عليه شبهة اإلرجاء.

وهذا ليس يف الصالة فقط، بل يف مجيع أمور الدين، فإنه إذا امتنع - مع 
إمكانه وال مانع - فإنه يقتل كفًرا ال حًدا، كقتال الصحابة مانعي الزكاة فإن 
ُبخاًل،  منعها  من  فمنهم  أصناف،  عىل  كانوا  الزكاة  دفع  عن  امتنعوا  الذين 
ومنهم من منعها متأواًل، ومنهم من جحد وجوهبا، فلام امتنعوا حتى قوتلوا 

عليها أمجع الصحابة عىل كفرهم)5).

يقتل  حتى  الصالة  من  الرجل  امتنع  )ومتى   :V تيمية  ابن  قال    
باتفاق  كافٌر  وهذا  بفعلها،  ملتزًما  وال  بوجوهبا،  مقًرا  الباطن  يف  يكن  ل 

»االستذكار« )54/1)).    (1(
»املبسوط« ))/149(، و»اجلامع لعلوم اإلمام أمحد« )471/5).    (2(

»الكايف يف فقه أهل املدينة« )186/1(، و»هناية املطلب« )1/ )44).    (((
انظر: )ص)7).    (4(

انظر: »الدرر السنية« )4/1)4 - 6)4).    (5(
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عليه  ودلَّت  هذا،  بكفر  الصحابة  عن  اآلثار  استفاضت  كام  املسلمني، 
ِحيَحة()1). النُّصوص الصَّ

الظاهر  ارتباط  عرف  فمن  تدبره  ينبغي  موضوٌع  )وهذا  أيًضا:  وقال 
بالباطن زالت عنه الشبهة يف هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا 
أقررّ بالوجوب، وامتنع عن الفعل ال يقتل، أو يقتل مع إسالمه، فإنه دخلت 

عليه الشبهة التي دخلت عىل املرجئة واجلهمية()2).

وقال أيًضا: ) .. ونظري هذا لو قيل: إن رجاًل من أهل السنة قيل له: 
ترض عن أيب بكر وعمر، فامتنع عن ذلك حتى قتل مع حمبته هلام واعتقاده 
فضلهام، ومع عدم األعذار املانعة من الرتيض عنهام، فهذا ال يقع قط، وكذلك 
لو قيل: إن رجاًل يشهد أن حممًدا رسول اهلل H باطنًا وظاهًرا وقد 
طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة وال رغبة يمتنع ألجلها، فامتنع منها حتى 

قتل، فهذا يمتنع أن يكون يف الباطن يشهد أن حممًدا رسول اهلل .. ())).

»جمموع الفتاوى« )48/22).    (1(
»جمموع الفتاوى« )616/7).    (2(
»جمموع الفتاوى« )219/7).    (((
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الفائدة الرابعة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

هيد قال:  ]183[ )حدثنا أمحد قال: ثنا حييى بن سعيد عن حبيب بن الشَّ
يزين وهو مؤمن،  يزين حني  يقول: ال  ُهريرة  أبا  قال: سمعت  حدثنا عطاء 

 

وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن. 
قال عطاء: يتنحى عنه اإليامن()1).

قلت: وفيه من العلم: 
 أثر أيب ُهريرة قد ثبت من قول النبي H: »ل يزني الزاني 

حني يزني وهو مؤمن«، أخرجه الشيخان يف صحيحيهام)2). 
الواجب؛ لوقوعه يف معصية  ارتفع عنه اإليامن  الزاين قد  أن  واملعنى: 

الزنى. 

قال النووي V: )فالقول الصحيح الذي قاله املحققون أن معناه: 
ال يفعل هذه املعايص وهو كامل اإليامن، وهذا من األلفاظ التي تطلق عىل 
نفي اليشء ويراد نفي كامله وخمتاره كام يقال: ال علم إال ما نفع، وال مال إال 

اإلبل، وال عيش إال عيش اآلخرة())).

وقد أخطأ من ظنَّ أن الذي يرتفع هو عمل القلب وال يبقى إال قول 
)فمن  اإلرجاء«:  »ظاهرة  كتابه  يف  احلوايل  سفر  الدكتور  قرره  كام  القلب 

»كتاب السنة« )89).    (1(
يف  مسلم  وأخرجه   ،)2475( رقم:  حديث   ،)1(6/(( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    (2(

 .I صحيحه« )76/1(، حديث رقم: )100(، من حديث أيب هريرة«
»املنهاج رشح صحيح مسلم« )41/2).    (((
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مفقود  قلبه  عمل  فإن  بجوارحه،   - الزنا  يقصد   - الفاحشة  هذه   ارتكب 
بال شك خاصًة حني الفعل، ... لكن وجود قول القلب عنده منع من احلكم 

بخروجه من اإليامن كله()1).

عن  ارتفع  من  أن  عىل  جممعون  واجلامعة  السنة  أهل  أن  خطئه  ووجه 
ا وخالف يف ذلك اجلهمية وبعض  كافًرا مرتدًّ فإنه يكون  القلب  قلبه عمل 
الصاحلية كام ذكر ذلك ابن تيمية V فقال: )فليس جمرد التصديق بالباطن 
-وهو قول القلب- هو اإليامن عند عامة املسلمني إال من شذ من أتباع جهم 
والصاحلي، ... وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب اهلل وال تعظيم، 

بل فيه بغض وعداوة هلل ورسله ليس إيامًنا باتفاق املسلمني()2).

وقال ابن القيم: )فأهل السنة جممعون عىل زوال اإليامن، وأنه ال ينفع 
التصديق -قول القلب- مع انتفاء عمل القلب وحمبته وانقياده())).

ى عنه اإليامن، أي: اإليامن الواجب ال أعامل القلوب  فقول عطاء: يتنحَّ
كلها.

»ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي« )57)).    (1(
»جمموع الفتاوى« )550/7).    (2(

»الصالة وأحكام تاركها« )56).    (((
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الفائدة اخلامسة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]186[ )وسمعت أمحد قيل له: املرجئة من هم؟
قال: من زعم أن اإليامن قول()1).

قلت: وفيه من العلم:
 ذكر ابن تيمية يف »اإليامن الكبري«)2) أن السلف إذا قالوا: إن املرجئة 
مرجئة  هبم  فرييدون  االعتقاد،  مع  القول  يعنون  فإهنم  قول،  اإليامن  َيَرْون 
الفقهاء؛ وذلك أن مذهب الكرامية الذي يقولون اإليامن قول بدون اعتقاد 

ل يوجد بعد.

»كتاب السنة« )90).    (1(
»جمموع الفتاوى« )86/7)-87)).    (2(
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الفائدة السادسة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]190[ )حدثنا عبداهلل بن ُخبيق قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: 
أما املرجئة فهم يقولون: اإليامن كالٌم بال عمل، من شهد أن ال إله إال اهلل وأن 
يل وميكائيل، وإن قتَل  حممًدا رسول اهلل، فهو ُمستكمل اإليامن كإيامن ِجرْبِ

كذا وكذا مؤمنًا، وترك الصالة والصيام والغسل من اجلنابة. 
.(1((H وهم َيَرْون السيف عىل أمة حممد

قلت: وفيه من العلم:
 املقصود باملرجئة هنا هم مرجئة الفقهاء. 

معهم  اخلالف  أن  عىل  دليل  املالئكة  كإيامن  العايص  إيامن  جعلهم   
حقيقي وليس لفظي، والزم هذا القول أن العمل ليس من اإليامن، فاإليامن 

عندهم كامل ولو قرصَّ يف العمل. 

H(، فيه أن كل  َيَرْون السيف عىل أمة حممد   قوله: )وهم 
ذلك  ذكر  كام  املسلمني  إمام  عىل  اخلروج  أي:  السيف،  َيَرْون  البدع  أهل 
السلف، وليس معنى ذلك أهنم َيَرْون السيف ابتداًء كاخلوارج؛ وإنام ألهنم 

َيَرْون السلطان عىل خالف معتقدهم فهم يتمنون السيف لتغيري السلطان. 

قال  الفزاري  إسحاق  أيب  عن  أمحد  اإلمام  بن  لعبداهلل  »السنة«  ويف 
سمعت سفيان واألوزاعي يقوالن: )إن قول املرجئة خيرج إىل السيف()2).

»كتاب السنة« ))94-9).   (1(
»السنة« لعبداهلل بن أمحد )217/1(، أثر رقم: ))6)).   (2(
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يؤيد ذلك:
ما روى الدارمي يف »سننه« واآلجري يف »الرشيعة« وغريهم عن أيوب 

عن أيب ِقالبة قال: )ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا فيها السيف(. 

ويف لفظ عن أيوب عن أيب قالبة قال: )إن أهل األهواء أهل الضاللة، 
وال أرى مصريهم إالَّ إىل النار، فجرهبم فليس أحد منهم ينتحل قواًل - أو 
ثم  كان رضوًبا،  النفاق  وإن  السيف،  دون  األمر  به  فيتناهى   - قال: حديًثا 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ]گ  تال: 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ     چ  ]چ  ]التوبة:75[،  ں[ 
ٴۇ  ۈ  ]ۈ  ]التوبة:58[،  ژ[  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
قوهلم  فاختلف  ]التوبة:61[،  ې[  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ 
يف  واجتمعوا  قوهلم  اختلف  هؤالء  وإن  والتكذيب،  الشك  يف  واجتمعوا 

السيف، وال أرى مصريهم إال إىل النار()1). 
املحقق  وحاول  السيف  يرى  كان  أنه  حنيفة  أيب  عن  نقل  ما  تنبيه: 
)عادل محدان( إظهاره دون حتقيق رجوع أيب حنيفة V عن هذا املذهب، 

من الغلط الذي وقع فيه املحقق.

»الفقه  يف  قال  كام  املذهب  هذا  عن  حنيفة  أيب  رجوع  هو  والصحيح 
األكرب«: )يفسدون أكثر مما يصلحون()2)، ونقل عن أيب حنيفة القول بعدم 

جواز اخلروج الطحاوي يف عقيدته وذكر أن هذا الذي استقر عليه))).

أخرجه الدارمي يف »سننه« )1/1)2(، رقم األثر: )99(، وأخرجه اآلجري يف »الرشيعة« )460/1).    (1(
»الفقه األكرب« )ص108).  )))    »العقيدة الطحاوية« )ص67).)2)         
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يرتاجع  وَل  السلطان  عىل  السيف  يرى  من  منهم  الفقهاء  ومرجئة 
.V كاجلصاص وغريه)1)، ومنهم من رجع كأيب حنيفة

»أحكام القرآن« للجصاص )86/1).    (1(
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الفائدة السابعة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

بن  سعيد  حدثني  قال:  برش  بن  حممد  ثنا  قال:  أمحد  )حدثنا   ]195[
إبراهيم: للمرجئة أخوف عندي عىل  صالح عن حكيم بن جبري قال: قال 

أهل اإلسالم من ِعدهتم من األزارقة()1).

قلت: وفيه من العلم:
لفظي؛  وليس  حقيقي  الفقهاء  مرجئة  مع  اخلالف  أن  يؤكد  هذا   
جربيل  كإيامن  املعايص  مرتكب  فإيامن  اإليامن،  من  العمل  َيَرْون  ال  ألهنم 

وميكائيل. 

 سبب خوف السلف من املرجئة أكثر من اخلوارج، أنه دين رسيع 
االنتشار، وحمبة أهل البطالة له، ويكثر يف امللوك هلذا يسعون يف نرشه. 

سموا  غلًوا،  أشدهم  من  هي  بل  اخلوارج  فرق  من  فرقة  األزارقة   
باألزارقة نسبًة لنافع بن األزرق)2).

»كتاب السنة« )96).    (1(
»الفرق بني الفرق« )ص62(، و»امللل والنحل« للشهرستاين )118/1).    (2(
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الفائدة الثامنة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

قِّي قال:  الرَّ أبو عبدالرمحن  نا عبداهلل بن ميمون  ]200[ )حدثنا أمحد 
أخربنا أبو مليح قال: ُسئل ميمون عن كالم املرجئة؟

فقال: أنا أكرب من ذلك()1).

قلت: وفيه من العلم:
 يريـد ميمـون V أن اإلرجـاء دين حمـدث ل يكن يف زمـن النبي 
H وال صحابتـه، بـل مـا جـاء إال بعـد والدة ميمـون بـن مهـران 

.V

»كتاب السنة« )97).    (1(
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الفائدة التاسعة عشر: قال أبو محمد حرب الكرماني:

]205[ )قال أمحد: ال يعجبني للرجل أن خيالط املرجئة()1).
عنده:  ونحن  لرشيك  قيل  قال:  موسى  بن  بشار  )حدثنا   ]206[ 

يا أبا عبداهلل كانوا يتزاورون وأهوائهم خمتلفة؟
قال: ال، حدثنا مغرية قال: سلَّم التيمي عىل النخعي فلم َيُردَّ عليه()2). 

قلت: وفيه من العلم:
 قول اإلمام أمحد: )ال يعجبني .. ( هذه من األلفاظ التي تفيد التحريم 

عنده، كام ذكر ذلك ابن القيم V يف »إعالم املوقعني«))).

 ومرادهم بـ)يتزاورون وأهوائهم خمتلفة(، أي: هل كان فقهاء أهل 
الكوفة مع اختالفهم يف العقائد يتزاورون وَل يتعادوا؟!

فرد عليهم: بأن إبراهيم النخعي ل يرد السالم عىل التيمي وهو أحد 
فقهاء الكوفة.

»كتاب السنة« )99).    (1(
»كتاب السنة« )99).   (2(

»إعالم املوقعني« )2/1)).   (((



91

فهرس املصادر واملراجع
»اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة«، تأليف اإلمام   -1
أيب عبداهلل عبيداهلل بن حممد بن بطة احلنبيل )ت: 87)هـ(، حتقيق: رضا 

معطي ومجاعة، دار الراية، الرياض، ط2، 1415هـ.
»اإلبانة الصغرى«، ويسمى »الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة   -2
وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني«، املؤلف: تأليف اإلمام 
 أيب عبداهلل عبيداهلل بن حممد بن بطة احلنبيل )ت: 87)هـ(، حتقيق: عادل 

ابن عبداهلل آل محدان، ط4، 5)14هـ.
ُعبيد  أبو  املؤلف:  ودرجاته«،  واستكامله،  وسننه،  ومعامله،  »اإليامن   -(
م بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت: 224هـ(، املحقق:  القاسم بن سالَّ
حممد نارص الدين األلباين، النارش مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، ط1، 

1421هـ -2000م.
العبدي  َمنَْده  بن  إسحاق  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  »اإليــامن«،   -4 
النارش:  الفقيهي،  نارص  بن  حممد  بن  عيل  د.  املحقق:  95)هـ(،  )ت: 

مؤسسة الرسالة - بريوت، ط2، 1406هـ.
احلليم  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  الكبري«،  بـ»اإليامن  املعروف  »اإليامن«،   -5 
حممد  املحقق:  728هـــ(،  )ت:  احلراين  تيمية  بن  السالم  عبد   ابن 
سنة  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  )1420هـــ(،  األلباين  الدين  نارص 

النرش: 1416هـ– 1996م.
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»اإليامن األوسط«، املعروف بـ»رشح حديث جربيل S يف اإلسالم   -6
دراسة  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  واإليامن واإلحسان«، 
أطروحة  الكتاب:  أصل  الزهراين،  بخيت  بن  عيل  الدكتور  وحتقيق: 
دكتوراه - قسم الدراسات العليا الرشعية فرع العقيدة بجامعة أم القرى، 
النارش: دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية، عام 

النرش: )142هـ. 
تأليف:  واجلهمية«،  املعطلة  غزو  عىل  اإلسالمية  اجليوش  »اجتامع   -7
القيم(  )ابن  احلنبيل  الدمشقي  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو   اإلمام 
)ت: 751هـ(، حتقيق: زائد بن أمحد النشريي، النارش: دار عال الفوائد 

- مكة املكرمة، ط1، 1)14 هـ.
: حممد نارص  املؤلف  السبيل«،  منار  الغليل يف ختريج أحاديث  »إرواء   -8
الدين األلباين )ت: 1420هـ(، النارش: املكتب اإلسالمي - بريوت، 

ط2، 1405هـ - 1985م.
القرطبي  النمري  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  »االستذكار«،   -9
)ت: )46هـ(، حتقيق: سال حممد عطا، حممد عيل معوض، النارش: دار 

الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1421هـ- 2000م.
احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  »االستقامة«،   -10 
728هـ(،  )ت:  الدمشقي  احلنبيل  احلراين  تيمية  ابن  السالم  عبد  ابن 
املحقق: د. حممد رشاد سال، النارش: جامعة اإلمام حممد بن سعود - 

املدينة املنورة، ط1، )140هـ.



93

اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  القرآن«،  »أحكام   -11
احلنفي )ت: 70)هـ(، املحقق: حممد صادق القمحاوي - عضو جلنة 
مراجعة املصاحف باألزهر الرشيف، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

– بريوت، تاريخ الطبع: 1405هـ.
»أصول السنة«،  أبو بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي، املحقق: مشعل   -12
حممد احلدادي، النارش: دار ابن األثري – الكويت، سنة النرش: 1418هـ 

- 1997م.
تقي  املؤلف:  اجلحيم«،  أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الرصاط  »اقتضاء   -1(
الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن 
أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )ت: 728هـ(، 
املحقق: نارص عبد الكريم العقل، النارش: دار عال الكتب - بريوت، 

ط7، 1419هـ - 1999م.
»اعتقاد أهل السنة«، تأليف: احلافظ أيب بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل   -14
– الرياض، ط1،  ون، دار ابن حزم  )ت: 277هـ(، حتقيق: مجال عزُّ

1420هـ– 1999م.
وأصحاب  السلف  مذهب  عىل  الرشاد  سبيل  إىل  واهلداية  »االعتقاد   -15
احلديث«، املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي 
اآلفاق  دار  النارش:  الكاتب،  عصام  أمحد  املحقق:  458هـ(  )ت: 

اجلديدة – بريوت، ط1، 1401هـ.
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املؤلف:  املنصورة«،  الناجية  الطائفة  العتقاد  املنشورة  السنة  »أعالم   -16
حازم  حتقيق:  ـــ(،  77)1ه )ت:  احلكمي  عيل  بن  أمحد  بن  حافظ 
والدعوة  واألوقــاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  النارش:  القايض، 

واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، ط2، 1422هـ.
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  العاملني«،  رب  عن  املوقعني  »إعالم   -17
حتقيق:  )ت:751هـ(،  اجلوزية(  قيم  )ابن  احلنبيل  الدمشقي  بكر   أيب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، النارش: دار ابن اجلوزي للنرش 

والتوزيع - الدمام، ط1، )142 هـ.
التميمي  منصور  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  املؤلف:  »األنساب«،   -18
حييى  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  562هـ(،  )ت:  املروزي،  السمعاين 
حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  النارش:  وغريه،  اليامين  املعلمي 

آباد، ط1، 82)1 هـ - 1962 م.
»الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان«، تأليف: أيب الفضل عباس بن   -19
منصور الرتيني السكسكي احلنبيل )ت: )68هـ(، حتقيق: د. بسام عيل 

سالمة العموش، مكتبة املنار – األردن، ط2، 1417هـ– 1996م.
»بلوغ املرام من أدلة األحكام«، تأليف: احلافظ أمحد بن عيل بن حجر   -20
الدليل  دار  هادي،  عصام موسى  حتقيق:  852هـ(،  )ت:  العسقالين 

األثرية، ط4، 1427هـ- 2006م.
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احلنفى  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو  املؤلف:  اهلداية«،  رشح  »البناية   -21 
 – العلمية  الكتب  دار  النارش:  855هـ(،  )ت:  العينى  الدين  بدر 

بريوت، ط1، 1420هـ - 2000م.
»التاريخ الكبري«، املؤلف: أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن   -22
املغرية البخاري )ت: 256هـ(، طبعة: دائرة املعارف العثامنية، حيدر 

آباد – الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان.
»تعظيم قدر الصالة«، تأليف: اإلمام أبو عبداهلل حممد بن نرص املروزي   -2(
)ت: 294(، حتقيق: د. حممد بن سليامن الربيش، دار اهلدي النبوي - 

مرص، 2)14هـ.
»التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«، املؤلف: أبو عمر يوسف   -24 
 ابن عبد اهلل بن حممد النمري القرطبي )ت: )46هـ(، حتقيق: مصطفى 
عموم  وزارة  النارش:  البكري،  الكبري  عبد  حممد  العلوي،  أمحد  ابن 

األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب، عام النرش: 87)1هـ.
»التنبيهات اللطيفة عىل ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث   -25
السعدي  نارص  بن  عبدالرمحن  تأليف:  املجموعة،  ضمن  املنيفة« 
)ت:76)1هـ(، طبع حتت إرشاف أبناء الشيخ، دار امليامن - الرياض، 

ط1، 2)14هـ.
»جامع بيان العلم وفضله«، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن   -26
حممد النمري القرطبي )ت: )46هـ(، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، 
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النارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط1، 1414هـ - 
1994م.

الرباط، سيد عزت عيد  املؤلف: خالد  اإلمام أمحد«،  لعلوم  »اجلامع   -27
]بمشاركة الباحثني بدار الفالح[، النارش: دار الفالح للبحث العلمي 
 - 0)14هـ  ط1،  العربية،  مرص  مجهورية   - الفيوم  الرتاث،  وحتقيق 

2009م.
»اجلرح والتعديل«، املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس   -28
27)هـ(،  )ت:  حاتم  أيب  بابن  املعروف  الرازي،  احلنظيل  التميمي 
النارش: طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية - بحيدر آباد الدكن – اهلند، 

دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، ط1، 1271 هـ - 1952م.
نارص  بن  عبدالرمحن  الشيخ  تأليف:  ونواقضه«،  اإليامن  يف  »جواب   -29
دار  السديس،  صالح  بن  عبدالرمحن  به:  اعتنى  اهلل،  حفظه  الرباك 

التدمرية - الرياض، ط1، 7)14هـ- 2016م.
»اجلوهر النقي عىل سنن البيهقي«، املؤلف: عالء الدين عيل بن عثامن   -(0

املارديني، الشهري بابن الرتكامين )ت: 750هـ(، النارش: دار الفكر.
»حادي األرواح إىل بالد األفراح«، تأليف: اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن   -(1
أيب بكر الدمشقي احلنبيل )ابن القيم( )ت: 751هـ(، النارش: مطبعة 

املدين، القاهرة.
»احلاوي الكبري«، وهو رشح خمترص املزين، املؤلف: أبو احلسن عيل بن   -(2
البغدادي، الشهري باملاوردي )ت: 450هـ(، املحقق:  حممد البرصي 
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الشيخ عيل حممد معوض - الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، النارش: 
دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1419هـ -1999م.

األلباين  الدين  نــارص  حممد  املؤلف:  الــصــالة«،  ــارك  ت »حكم   -((
)ت:1420هـ(، النارش: دار اجلاللني – الرياض، ط1، 1412هـ.

»درء تعارض العقل والنقل«، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن   -(4
عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )ت: 728هـ(، حتقيق: 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  النارش:  سال،  رشاد  حممد  الدكتور 

اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ط2، 1411هـ - 1991م.
األعالم،  نجد  علامء  املؤلف:  النجدية«،  األجوبة  يف  السنية  »الدرر   -(5

املحقق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، ط6، 1417هـ - 1996م.
»الرد عىل اجلهمية«، املؤلف: أبو سعيد عثامن بن سعيد بن خالد بن   -(6
بن عبد اهلل  بدر  املحقق:  السجستاين )ت: 280هـ(،  الدارمي  سعيد 
البدر، النارش: دار ابن األثري - الكويت، ط2، 1416هـ - 1995م.

»روضة الناظر وجنة املناظر«، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل   -(7 
احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  ابن 
ان،  الريرّ النارش: مؤسسة  املقديس )ت: 620هـ(،  قدامة  بابن  الشهري 

ط2، )142هـ -2002م.
األزدي  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  املؤلف:  داود«،  أيب  »سنن   -(8
د كاِمل  ِجْستاين )ت: 275هـ(، املحقق: شَعيب األرنؤوط - حمَمَّ السِّ

قره بليل، النارش: دار الرسالة العاملية، ط1، 0)14هـ - 2009م.
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»سنن الرتمذي« املسمى بـ»اجلامع الكبري«، املؤلف: أبو عيسى حممد بن   -(9
عيسى بن َسْورة الرتمذي )ت: 279هـ(، املحقق: بشار عواد معروف، 

النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 1998م.
»سنن الدارمي« املعروف بـ »مسند الدارمي«، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل   -40 
ابن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي 
الداراين،  أسد  سليم  حسني  حتقيق:  255هـــ(،  )ت:  السمرقندي 
السعودية، ط1،  العربية  اململكة  والتوزيع،  للنرش  املغني  دار  النارش: 

1412هـ - 2000م.
»سنن سعيد بن منصور«، املؤلف: أبو عثامن سعيد بن منصور اخلراساين   -41
اجلوزجاين )ت: 227هـ(، حتقيق: د. سعد بن عبد اهلل آل محيد، النارش: 

دار الصميعي للنرش والتوزيع، ط1، 1417هـ - 1997م.
ْوِجردي  اخلرُْسَ عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف:  الكربى«،  »السنن   -42
املحقق:  458هـ(،  )ت:  البيهقي«  بكر  بـ»أيب  املعروف  اخلراساين، 
حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنات، 

ط)، 1424هـ - )200م.
ل البغدادي  »السنة«، املؤلف: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلاَلَّ  -4(
احلنبيل )ت: 11)هـ(، املحقق: د. عطية الزهراين، النارش: دار الراية 

– الرياض، ط1، 1410هـ - 1989م.
»السنة«، املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل   -44
بن  سعيد  بن  حممد  د.  املحقق:  )ت:290هـــ(،  البغدادي  الشيباينرّ 
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 - 1406هـ  ط1،  الدمام،   - القيم  ابن  دار  النارش:  القحطاين،  سال 
1986م.

»سري أعالم النبالء«، املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن   -45
عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت: 748هـ(، املحقق: جمموعة من املحققني 
الرسالة، ط)،  : مؤسسة  النارش  الشيخ شعيب األرناؤوط،  بإرشاف 

1405هـ - 1985م.
القاسم  أبو  املؤلف:  واجلامعة«،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  »رشح   -46 
هبة اهلل بن احلسن الطربي الرازي الاللكائي )ت: 418هـ(، حتقيق: 
أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، النارش: دار طيبة – السعودية، ط8، 

)142هـ - )200م.
التَِّميمي  التلقني«، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر  »رشح   -47
د املختار  الشيخ حممَّ املالكي )ت: 6)5هـ(، املحقق: سامحة  املازري 

المي، النارش: دار الغرب اإِلسالمي،ط1، 2008م. السرّ
»رشح السنة«، املؤلف: أبو حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري   -48

)ت: 29)هـ(، املكتبة الشاملة.
مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  السنة«،  »رشح   -49 
البغوي الشافعي )ت: 516هـ(، حتقيق: شعيب  الفراء  ابن حممد بن 
 - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  حممد   - األرنؤوط 

دمشق، بريوت، ط2، )140هـ - )198م.
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»رشح العمدة«، تأليف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن   -50
عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )ت: 728هـ(، حتقيق: 
حممد أمجل اإلصالحي وزاهر بن سال بالفقيه، دار عال الفوائد، ط1، 

6)14هـ.
يُّ  اآلُجرِّ اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  »الرشيعة«،   -51
بن  عمر  بن  اهلل  عبد  الدكتور  املحقق:  ـــ(،  )ت:60)ه البغدادي 
– الرياض، ط2، 1420هـ -  سليامن الدميجي، النارش: دار الوطن 

1999م.
»الصارم املسلول عىل شاتم الرسول«، املؤلف: تقي الدين أبو العباس   -52
أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )ت: 728هـ(، 
الوطني  احلرس  النارش:  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  املحقق: 

السعودي، اململكة العربية السعودية.
»صحيح البخاري«، املعروف بـ»اجلامع املسند الصحيح املخترص من   -5(
أمور رسول اهلل H وسننه وأيامه«، املؤلف: حممد بن إسامعيل 
النارص،  نارص  بن  املحقق: حممد زهري  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  أبو 
النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد 

فؤاد عبد الباقي(، ط1، 1422هـ.
»صحيح ابن خزيمة«، املؤلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة   -54 
11)هـ(،  )ت:  النيسابوري  السلمي  بكر  بن  صالح  بن  املغرية  ابن 
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مصطفى  حممد  الدكتور  له:  م  َوقدَّ أَحاديثه  َج  َوَخررّ َعَليه  وَعلرّق  َحققُه 
األعظمي، النارش: املكتب اإلسالمي، ط)، 1424 هـ - )200 م.

العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  بـ»املسند  املعروف  مسلم«،  »صحيح   -55
عن العدل إىل رسول اهلل H«، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو 
احلسن القشريي النيسابوري )ت: 261هـ(، املحقق: حممد فؤاد عبد 

الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
بن غالب  كثري  بن  يزيد  بن  بن جرير  املؤلف: حممد  السنة«،  »رصيح   -56
اآلميل، أبو جعفر الطربي )ت: 10)هـ(، املحقق: بدر يوسف املعتوق، 

النارش: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي – الكويت، ط1، 1405هـ.
»الصالة«، تأليف: اإلمام أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية   -57
)ت: 751هـ(، حتقيق: عدنان بن صفاخان البخاري، دار عال الفوائد 

- مكة املكرمة، ط1، 7)14هـ- 2016م.
األلباين  الدين  نارص  حممد  املؤلف:  والرتهيب«،  الرتغيب  »صحيح   -58
)ت: 1420هـ(، النارش: مكَتبة امَلعارف لِلنرَش والتوزْيع، الرياض - 

اململكة العربية السعودية، ط1، 1421هـ - 2000م.
»ضعيف أيب داود«، املؤلف: حممد نارص الدين األلباين )ت:1420هـ(،   -59
ط1،  الكويت،   - والتوزيع  للنرش  غراس  مؤسسة  النرش:  دار 

)142هـ.
»طبقات احلفاظ«، ويعرف بـ»تذكرة احلفاظ«، املؤلف: شمس الدين   -60
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت: 748هـ(، 
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 - 1419هـــ  ط1،  لبنان،  بــريوت-  العلمية  الكتب  دار  النارش: 
1998م.

ابن أيب يعىل، حممد بن حممد  أبو احلسني  »طبقات احلنابلة«، املؤلف:   -61
 - املعرفة  دار  النارش:  الفقي،  حامد  حممد  املحقق:  526هـ(،  )ت: 

بريوت.
»الطبقات الكربى«، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي   -62
)ت:0)2هـ(،  سعد«  بـ»ابن  املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء، 
حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، 

ط1، 1410 هـ - 1990م.
تقريب  بالتقريب:  )املقصود  التقريب«،  رشح  يف  التثريب  »طرح   -6(
عبد  الدين  زين  الفضل  أبو  املؤلف:  املسانيد(،  وترتيب  األسانيد 
العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  احلسني  بن  الرحيم 
)ت: 806هـ(، وأكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي 
الرازياين ثم املرصي، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي )ت: 826هـ(، 
حتقيق: حممد سيد بن عبدالفتاح درويش، دار ابن اجلوزي – الدمام، 

ط1، 8)14هـ.
»ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي«، املؤلف: د.سفر بن عبد الرمحن   -64

احلوايل، النارش: دار الكلمة، ط1، 1420هـ - 1999م.
»عقيدة السلف وأصحاب احلديث«، أو »الرسالة يف اعتقاد أهل السنة   -65
بن  إسامعيل  عثامن  أيب  اإلمام  تأليف:  واألئمة«،  احلديث  وأصحاب 
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عبدالرمحن الصابوين )ت: 449هـ(، حتقيق: أ. د. نارص بن عبدالرمحن 
اجلديع، طبع ونرش الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء- الرياض، 

ط)، 4)14هـ– )201م.
»العقيدة الطحاوية«، ويسمى أيًضا: »بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة«،   -66
تأليف: أمحد بن حممد بن سالمة أيب جعفر األزدي الطحاوي املرصي 
حممد  بن  خالد  عبداألعىل  أبو  حتقيق:  ـــ(،  )ت:21)ه الصعيدي 
املرصي، مكتبة أهل األثر للنرش والتوزيع - الكويت، ط1، 1440هـ 
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